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Všetko sa zača lo 'vlsstne tým, že re
ferentka Slovkoncertu pracovala v ten 
d eň nad čas a zdvihla vyzváňajúci te
lefón. Ozva l sa Pragokoncert: Práve vo
lala Moskva, Sviat oslav Hichter si želá 
vystúpiť v s t redu 3. novembra v Žiline. 
V ten deň rá no máte s i ho vyzdvihnúť 
na ;pol'ských hraniciach, pr!de i s man
želkou. Hodinu a miesto dohodnite s Po 
liakmi. Po koncerte ich odprevaďte au· 
tom n<J rakúske hranice. Proyram kon 
cer tu bude. . . Bodka, prí.jemný wee 
kend . Kalendár ukazuje štvrtok 28. ok
tóbra, pod večt~r pred t romi nepracovný
m i dňam i ! 

úvod v ničom neobvyklý. Podobne sa 
začínajú všetky vystúpenia Sviatoslava 
Richter a. I<eď som sa ' umelca spýta l, 
preôo sa tak náhle rozhoduje, odpove
dal: ,.Chcem vždy podať maximálny vý
kon, preto hrám vždy iba vtedy, keď 
viem, že budem vo fot·me, a to nemô
žem povedať mesiace vopréd". Fenome
nálny sovietsky klavir ista s i tento po
stup môže dovolif, pretože dosiahol ta
kú slávu, že j eho koncerty nepotrebujú 
žiadne náročné propagačné zabezpečo
vanie návštevnosti. 

:lé!anie vel'l<ého Sviaťosl~va· ,putuje 
ešt e vo š tvr tok večer telefonicky . ·ku 
d'alšim kompetentným osobám, ale po
dadateľská organizácia - žilinský Dom 
úd borov - sa to dorvedú až v pond e
lok ráno . . Pre Z'íllnú je · to veľká po~ta; 
nie je však te t•mín 60' hodín na prípra
vu koncertu p rivel'mi ši ben ičný? V hu
lobn.ých kru hoch mesta túto · otázku 
:<onzultuj ú. O 10-tej hlási 2 ilina vysle
rlok konzultácií: koncer t usporiadame! 

V utorok ráno sa od poľskej agentú
ry dozvedáme, že Richter večer účinku
je v Had·omsku, ale nocovať bude vo 
Varšave. Rýc.hlo oprašujeme svoje geo
grafické vedomosti. Dobre. za jtra o 14,00 
na prechode Teš!n - Ciecyn. Ale ... 
Poľská Varšava doraz! so vzácnymi hos
ťami na toto miesto s vyše dvoJhodino
vým oneskort~n.!m. Majster nedovolil !·sť 
rýc hlejšie než osemdesia t kou, ospravedl
ňuje meška.nie šofé r. Hýchlo pasy, pre
l ožiť kufre, za 3 hodiny sa zač!na kon
eert a my s me ešte 80 km od cieľa. 

Pre Sviatos lava Richtera je zd,ro jom 
ume leckej inšpirácie príroda. Ak nehrá 
r.8 klavíri, odpočíva, cestuje alebo sa 

(P,o·kračnvanir. , na 6. str.) 
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a súčasnost 
Hola·ndský· skladater T'o n de Lee u w (v r . 1960~61 pracoval na folklorlstie.

kom výskume v Azii, v r. 1964 vydal knihu Hudba 20. storočia, prednáša na 
konz~rvatórlách v Am st erdame a Utrech te, ako aj na amsterdamskej unive.n:ite ) 
predniesol · na nedávnom kongrese Medzinárodnej hudobnej rady v Moskve 
hlavný rererát pod názvom : Hud o b n é k u l t úr y n ár o d o v - tr a d i c i ~ 
a s ú č a s n o sť. Pre závažnosť a zaujímavosť tohto materiálu priliášame . ho 
v naš9m časopise v plnom znení - a vo vedomí, že jeho hlavné myšlienky 
majú čo povedať aj na okraj našej hud{)bnej kultúry. 

HUDBA A DNEŠNÁ SPOLOČNOSŤ 

Hudba, ako to všetci vieme, nie je 
medzinár.odnou rečou. Na svete sú veľ
mi rozdie l·ne hudby - a teda a j veľmi 
rozdielne hudobné tradície. Je zrejmé, 
že pre človek.a 18. storočia , ktorý žil 
na svojom malom vidie ku a ktorého 
obzor , qol ohra.nič.ený, t u nie t žiadnych 
pr.oblémov. Preňllo ;je tradíclá čosi cel-

. kom iné, ako pre ·dnešných ľudí. 
·Ak-o .predst.aviteľ . ·hudby 20. storočia 

· mám iste · právo pol.ožiť si otázku: čo 
je· to tr adícia? 
Dovoľte mi predložiť m alú osobnú skú

senosť- · z Indie. Po niekoľkomesačných 
cästách - v ta.1to nadherne.l kra:jin,e,. vy
br,a l som sa jedného dlla na nuvštevu 
priateľa-k·ra,iana, ktorý žije v Indii. Vo 
chvíli, keď som vchádzal do jeho izby, 
P\)ČUl som (po d lhýd1 mesiacoch ) Mon
Leve.rd,iho .. Pp mnohých týždňoch počú
vania indickej hudby - ktorú mám veľ
m'! rád ·- bolo' to neočakávané. Zrazu 
som bol zase· doma - .]a, márnotrat•ný 
syn, .ktorý našiel svoj rodný dom, ro 
dičov, )m-ajinu. A súčasne som pochopil, 
aké subjektivne · je pon!manie t radície. 
Ako Ináč · si mo.žno vysvetllť , že súčas
ný holandský skt.adateľ objav! - pri 
počl)vanl hu-dby 17. stor.očia - vlas tnO 
krajinu ? 
. A predsa nik nebude po:p:ierať, že 
Monteverdi je časťou mojej t radície. 
Nuž teda, prečo sa tu pristavovať? Aké 
sú to krit ériá, čo nám napovedajú, že 
TyagaraJa, súčasnik Beethove·nov, nie je 
ča·sťou mojej tradlcie? Ktorý z našich 
muzikolôgov naoZ~a,j definoval a ohra 
niči l ponímanie hudobne j t r ad!c ie? Kto
rými k ritér,íam! treba narábať: geogra
fickými, š trukturálnymi, duševnými, fy
;-;iok>gkkými a čí estetickými ? 

Sú kritériá objektívne? Neprijali sme 
azda prlllš . ~ahko určitú ko nvenciu, vy
tvore,Í1ú molnentä1nymi potreba mi a čin
nor;ťou hudobného života 'l 
Toľko otá7..ok be.z definitívnej od!po

vede. Tó všet-!Qo ma viedlo k tomu, aby 
som preskúm·at oo jem tradície . . 

DEFINOVANIE TRADICIE 

Nuž zdá sa mi te-da, že tradíciu .mož~ 
no definovať globálne - ako exist ujúci 
súhrn hodnôt, prenesených minulosťou ; 
priam tak, ako :te to s na~ou interpre
táciou týchto hodnôt. Treba tu tedoa roz
lišov.ať dva prvky. Tradícia nie je veoou 
pe'>'nou. Hodnoty minulosti možno kva 
lifikovať iba cez filter nášho súčasného 
vedomia. ·Ponlmanle tradície j e t·eda ta
ké dy,namis:ké, ako je v pod:;tate sub
jektlv'lle. Podstatnými činiteľmi v tejto 
hre s me my, súčaSiTi ici, sú to naše reak
cie a náš postoj voči minulosti. 

Hod·nota, nehodnota - priestor tradí
cie s~ .vytvá ra primárne v ·naše j mysli• 
Neexistuje vari nič iné, čo by bolo mo
bilnejšie, a čo premenlivejšie. 

Tu treba naozaj povedať, že titul náš
ho kongresu bol zvolený veľmi dobre. 
Nehovorí sa o "musics of the pas t and 
conterppor<ľnei ty", lež vybrali sme si 
slovo ,. tradfcie". 

,.Tradície" - nie v zmysle o:pozíc!e k 
súčasnosti, a le - a tak by som to . na
ozaj chcel podať - a ko fe nomén v svo
jej podstate vyslovene súčasný. 

No j e toho ešte viacej. Slovo "tr ad 1-
c i e", ktoré .ie v na<ipise, je v množ· 
nom čísle. J e tu teda plura lita a s.ú tu 
tradície. A t u hľa, sme v samom jadt·e 
pľoblému. Naozaj, súhrn hodnôt, pre
nese ných minulosťou, sa do našich dnt 
značne rozšíril. Náš postoj k týmto hod· 
notám prešie l súčasne hlbokým! 1-mena. 
mi. · 

Z jednej Sltrany SÚ trad ície menej lo
kalizované, nepriepu:>tnejš ie. Na sveto
vom t•ebľíčku j e tu vzájomne pôsobenie. 
Na d ru he j strane nás ,lokál·ne (ale bo re
gionálne ) hodnoty tak · exkluzívne · ne
podmieňujú. Všetci podliehame spoloč
ným vp!yyom - napríklad technickému. 
a lebo priemyselnému prostrediu, ktoré 
mu mod er·ná spoločnosť dáva mest ský 
char akter. Toto sa tiež vnáša do vše
obecnej výchovy: my všetci spoločne 
máme dedičstvo veľkých duchoV'ných 
Pľúdov celého ľudstva. od budhizmu až 
po marxizmus. Fakto.ry, ktoré nás pod
mieňujú, sú si vo svete dne~ oveľa po
dobnejšie , a ko inokedy. 

(Pokračovanie na 3. s tr.} 

MARIAN J URIK : 

Na pulze týchto dní ... 
litického prog1·amu stanoveného v UZineseniach XIV. 
zjazdu KSč a súčasne aj o m aximálne materiá.Jno-tech· 
nické zabezrpečenie rozvoja kultúry a umenia v na
st ávajúcom obdobi. Medzi hlavnými úlohami v roko·ch 
piat e j . päťročnice, ktorých úspešné real17..ovanie bude 
;r.ávisieť aj od práce našich poslancov, je utváranie pod
mienok pr e vzájomné obohacovanie českej n sloven
skej kultúr y a kultúr národností žijúcich na území 
ČSSR, upeviíovanie straníckeho a š tátneho riadenia 
v celom odvetvi k ultúry, osvety, umenia, kultúrnych 
stykov so zahraničím, dobudovanie materiálno-technic
kej základne pre • gramofónový priemysel SSR a i. 

. Blíži sa koniec roka. Nastáva čas rekapitulácie, hod
. notenia, sumarizovania výsledkov našej pra ce. Nie ja 
c iel'om tohto č lánku podať vyčerpávajúcu správu o všet
kom, čo sa v tomtu roku v našom hudobn-om životE' 
udialo - vrátime sa l{ tomu osobitným článkom -
dnes · sa chceme iba zamyslieť nad skutočnosťou. že 
s me zaznamenali - a naďalej pozorujeme - rastúci 
aktívny trend v praktickom rozvíjan! kultúrnej ,polit i
ky. k torú nastolil XIV. zjazd Komu nist ickej str.any čes.
koslovenska a zjazd KSS. Obnovujúce sa len inské prin
c!py kultúrne j politiky sa v súčasnom období rpozitív<nf' 
odzrkadľujú predovšetkým v r·ozvíjaní kultúrnych sty
kov so socia li stickými kra jinami. Túto skutočnosť smE' 
s i mohli uvedomiť najmä po ·nedávnom úspešnom absol 
vovaní Dní československej ku ltúry v NDR a Dni ·ne
meckej kultú ry v československu, ktoré oou.kázali na 
významnú úlohu týchto oodu i at ! pr i upevňovani socia
list ického spoločenstva. Tiež nedávna Prehli:~dka novei 
tvorby slovenských skladateľov, venovaoá 50. výročiu 
založenia KSČ. ie výsledkom úsilia 0 obnovenif' lenin 
ských princ!pov v umeni. V posledných dňoch l)ozoru
jeme zlnteii'IZfvňujúc·e sa styky medzi Zväzmi s lov•e•n-

s.kýc:h a sovie tskych skladateľov, vzájom11á výmena kon
certov, spoločné ·rokovania, vystúpenie Ticho.na N . 
Chrennikova v Slovenskej filharmónií a iné podujatia 
dávajú tušiť bohatú, užitočnú a .perspekt!vnu výmenu 
umeleck_ých hodnôt. 

V týchto dňoch s me s vedkami vyvrcholenia Mesiaca 
česko slovens.ko-sovietskeho priateľstva, ktorý práVE po
dielom a účasťou sovietskej hudby a hudohných inter
pretov významne ·Podčiat·kol úsilie o trvalé upevňova
nie vzájomných kultúrnych t rad!cll a s lrenia kultúr
ných hodnôt v najširšfch vrstvách social!st lcke i spoloč
nosti. 

V týchto dňoch sme ži li aktlv·nou účasť-ou ·na pr.edvo
lebne j kampani. Ospešny pr.lebeh volieb d-o zastupiteľ• 
.;;kých or!=Jíin·ov štátu bol nie len závažnou pclitickou' uda 
'osťou. ah' aj vyvrcho!en!m úspešného konsolidačného 
procesu našej stra.ny. 

Nové zastupiteľské orgány a Ich pos lancov čakajú dô_ 
ležité a náročné úlohy· t\k si uvedomfme. že funkčné 
obdobie novozvolenvch pos lancov sa kryje s päťročným 
plánom. zistimf', že pôjde o . veľmi dôležité obdobie. 
v ktorom IPÔ.idé o realizoV!l'[lie náročného kultúr.no- po-

Minister kultúry SSR s. Miroslav Válek v článku Vrá• 
tiť kultúre a umeniu ich pôvodné poslanie (Pravda zo 
dňa 9. novembra t . r.) veľm i j asne analyzoval a na
s tolil úlohy celého kultúrneho a umeleckého frontu, 
ktoré '::J'Plývajú z rozpracovávani a uzáverov XIV. z jaz
du KSC. Okrem Iných úloh zdôraznil .a j pre níts veľmi 
dôležitý · problém; ~-ozvoJ a výchovu mar xistickej ume~ 
lec:ke j kritiky a JPOvedal. · že "je to téma, ·ktorä by mala 
byť na programe nielen dnes, ale každý deň". Problé 
mom marxistickej umeleckej kritiky v naše j hudobnej 
oblasti sme zatiaľ venovali malú pozornosť. O to viac, 
si je j význam a poslaniP. mus!me uvedomiť aj dnea 
a v budúc .nosrtl .Jej chceme venovať po.zornosť aj v na• 
iom časopise. 



Slávnosť detí 
t: re š o v sa s tal miestom, kde sa vy L t a ra užitočná 

t radícia. Už IJO t re ti raz sa tu stretli h utlobm<.:J , ~ !Je
váci, tanečníci na FES ľlVALE DETSKYCH FULKLUR 
N YCH SUBOHOV. (2.4.-26. IX. t. r.). U~:oporiad a te ľmi 
boli Osvetový ústav v Bratislave v "po lupr~ c ~ ?o ~.lo

JVenskou úst rednou radou pionierskej orgamzac ie SZM 
a Okresným národným výborom v Prešove. 

Ako hostia zúčastnili sa festivalu det i zo súboru 
Mä lá Jasenka zo Vse tlna, z Kalocse a Tóikomlósa a 
zo SLalovej Wole (Pr:.H) . 

P rogram festivalu sa zača l v piatok 24. septe mbra 
o tvorením výs tavky de ts kej ľudovej výtvar nej tvorby 
U m e nie š i k o v n ý c h rú k (metodická !prípr ava a 
rélia Irena Tonkovičová). 

V popoludňajších hodinách na j avisku Domu kultúry 
HUH .pod názvom H ri v n y v det s k om ť o l k l ó re 
u kryté sa začala súťažná pr eh liad.ka detských 
fo lklórnych súborov, hudieb a sólistov v ľudovom s.pe
ve, tanci a hre na ľudové nástroje. 
čo bolo jej cieľom? Konfrontácia výsledkov na j lep

ších detských folk lórnych súborov. Preto boli súbory 
rozde lené do b l o k o v pre školiteľské akcie. V prvom 
bloku bo lí súbory, ktor é prin iesli ma teriál deťom naj 
vlas t ne jší : detské ri ekanky, hry, P.iesne. tance, zvyky. 
V tomto bloku sa súbory delili na t ie, ktor é pr in iesli 
spomínaný mate·riál z ť·olklórneho prostredia s nepDtr
nou javiskovou úpravou, ako a j na súbory, k toré ~pra
v!li v uvedenom mD leriáli choreografic ké úpravy so 
z vláštnym pedagogickým a javiskovým zámerom. 
V d ruhom bloku boli s úbory, ktoré priniesli materiál 
inšpirovaným lu·ami a tancami dospe lých s n áročnou 
javiskovou úpravou. Aj v te j to časti sa s úbory delili 
na tie, k to ré ~.-edvied l i tance čis to chlapče.n ské a čisto 
d ievčenské, ďalej súbory, ktoré pri ni esli k-ompozície 
zvykloslovného c harak teru a na súbory, ktoré JJr iniesli 
tance párové. 
Súťažná prehliadka dokumentovala, že ťo lklómy ma

t eri ál je pre det i pú tiiVý. Dáva sa nim základ muz ic
kého vzde lania. Má široké uplatnenie v komplexnej 
estetickeJ výchove, p ret ože s a tu s,pája do jedného 
celku . ,hu<\obný. spevný, tanečný. slo vný, dra mat ický 
a výtvarný pre jav. . 

J5alšou časťou súťažnej prehli adky bola súť-až ľudo
vých . hudieb, sóli stov v l'udovom speve, t anci a hre na 
ľudové nástroje. 

V sól o v om s lP eve odzneli originálne s pevácke 
pre javy: Má ria Sabová zo ZDŠ Hanušovce, Mária Le
nártová z.o ZDŠ Likavka - intonac ne čisto a š t ýlovo 
predniesli piesne svojho kraja. 

V s k u p i n o v om s p e ve najviac upút alo chlap
čenské trio pri ZDŠ Vrbov - Ladislav Uh lär, J án Kraj
ňák a Jozef Bajús. V ich podaní zazne li pie sne v nena 
podobiteľnom pre.iave, sviežo , intonačne čisto. Správne 
s i zvolili h la so vú JPOiohu. k torá Im vyzne l.a prirodzene. 

V hr e n a ľ u d o v !> nást r oj e - p!šťalke a fu
jare. sa predst avil ako mimoriadny ta lent Igor Danihel 
zo ZDŠ Zvolen; Joze f Výbošťok zo ZDŠ Slat inské Lazy 
zHs vyn ikol brilantno u hrou na harmonike heli~ónke. 

V só l o v om t a nc i sa predstavili .ako mimori.ad 
ne tal enty . Jozef Horváth a Mária Szabová pri ZDŠ 
Han11šovce. To, čo p·redvie cHi, bolo je d i nečné, s priro
d 7.t~ nym spontännym detským prejavom. Súťaž l' udo
v ý ch hu d i e b mala tohto roku s'labš iu úroveň. 

Hlavný progra m fes tivalu s a začal 25. sept embra 

S11bor Tatran/ca pri ZOS Vrboo - dieočenský cho
r oood . Snirnka: R. Helexa 

Sól ist i stíboru (spev): Lad{~lao Vhlár a Ján Krajriá!c. 
· Snímka: R. Helexa 

predpoludním koncertom deí:~kých .folklór nych súborov 
pod názvom Pr i pr am en i (réžia Igor Kovačovlč, 
hudobná spo luprác a dr. Ladislav Leng, CSc., výtvarná 
spo lupráca Ing. Viliam Gruska, rozprávačka Viera Bá
linthová, zaslúžilá umelkyňa ) . Program bol kompoono
vaný na námet ro~právky o hľadan! prameňa čiste.i 
vody - folk lómeho umen'i.a nášho· l'udu. 

Program f,estivalu pokračoval gal~koncertoh1 ·K r á s a 
b e z hr an í c {réžia Mária Mázorová, hudobná réžia 
dr. Ladis lav Leng, CSc., výtvarná spolupráca Ing. Vi
liam Gruska) , v kt orom sa !l) ľedstavili okrem naš ich 
fo lklórnych súborov a sólisto v aj súbor Malá Jasenka 
zo Vsetína. P.riniesla v&l ašský folklór svojho kraja -
Točené tance. Det i ·zo Stalove j Wo~e sá 7AJŠ predst~~;v l l! 
pá smom P o z d r a v· sp o d TP t i e r, k tor é vyznelo 
skôr ako tanečná r ev·ue·. (mies-tami 'pr·echor,eografizova-" 
né ). Súbor z 'Kalocse ukázal t ance detí z maďarskej 
pu sty. 

lll. slovenský fest ival detských fo lklórnych súborov 
bol z dotera iš ích ročníkov najlepší a na jkvalitne,išf. 

MARIÁN MARTINÄK 

Na čom 
pracujete? 

·P .redstavu .. ie sa 

... odpovedá sklada
teľ Július Kowalski 

Po lV. symCónii 
(Revol~čneJ) , ktorá 
bola kladne prijatá na 
tohtoročných BHS, 
.pracu jem 11 0 skl adbe 
Grim asy - pre dy
chové kva,ťteto. 

Skladba čaká na svoju premiét·u. Okrem toho 
dokončujem IV. sláčikové kvar teto, ktoré uve
die .. zno vuvzkr iesené" Bratis lavské sláčikové 
kvarteto. Mám rozpr acovanú V. symfóniu, o 
k torú 1Jre javila záu jem gottwaldovská .š tát.na 
filha rmónia s dir igentom Zd. Bilkom. V ob
last i škcols tva, kde pracuJe m d lhé roky (ako 
r i a diteľ ĽŠU na š t efánikove j ulici v Br atisla
ve - pozn. red.) sa snažím prebojova ť - na
priek určitej k ladnej novelizáci i vyučovacích 
plánov p re ĽŠU - rozšírenie výučby na všet
kých nástrojoch. Bola o tom nedávno veľká 
diskusia v SSHV. O tieto myšlie nky prejavujú 
záujem aj česk! r iadit elia ĽŠU, ktorí v nich 
vidia š iroké pole pre hudobná napredovanie. 

HILDA MELJSOVA, mladá kubáii s•k,a klavir istka. Účin
kov.ala na tohtoročnom Intet•pócliu v Br atislave. Je j 
prítomnosť sme využili na in.formáciu o kubänskom 
hudo bnom živo te. Na úvod poveda la: 

- Doteraz vybudovali na - Oned lho budeme mať · 
Kube dva typy hudobných ťestival súčasnej kubánske j 
škôl: elementárna ško la hudby. Fest ivaly typu Praž-
(trvá o d l. do 5. t r iedu ) skej j ari, a lebo Bra tislav-
a stredná škola t ypu kon- ských hudobných s lávnosti 
zervat ória (od 6. po ll. na Kube nemáme . Zaujíma-
t riedu). Strednú školu vé je, že Ná rodný zväz ku -
konči.a absolve nti ma tu r itou. bánskych spisovateľov a 
Vysoká š kola eš te neexis - ume lcov (UNEAC) usporia -
t uje - iba sa perspek tí vne da l dva domáce konkurzy 
or[lanizu;ie. Preto že je ne- - prvý bo l v roku 1966 
dostatok profesorov, t alen- (klavír ) a IHur eáti konkur-
tovaní absolvent i stredných zu dos ta li c'enu v podobe 
š kôl odchád za jú študovať zahraničného štipe ndia. Iná 
na vysoké škoiy do zahra- obl asť je tzv. populärna 
n iči a - väčšinou do Z')SH, hudba : vo Varadero sú pra-
PĽR, Mr:.R a pod. Po návt·a- v!delne poriadané m edzinä-
te zo štúdií ich anga žujú r od né festiva ly tanečnej 
ako ,profesor·ov stredných piesne. Prichádzajú sem 
škôl. Na Kube :ie 6 ·p rovin- s lávne sveto\ié skupiny pop-
ci! - každ~ 7. nich má mus ic. 
aspoň jednu e lementárnu Aké možnosti má na vy-
školu. V Havane sú dve s tupovanie mladý hudobník? 
stredné hudobné š ko ly, kde - Boviem to jedným s to-
š tud u jú najleoš í žiaci z ·~le- vom: veľké. Doma - i v 
me ntá rnych škôl. zahrani čí. Situácia je taká, 

Sú na Kube medú národ- že m ladí umelci niele n učia , 
né hudobné fes tivaly? ale i kon cert ujú. Pre zau jí-

K nedožitým 75. narodeninám 

Klementa Gottwalda 
(23. XI. 1896 - 11. Ul. 1953) 

v uplynulych d i'lo<.:h (23. novem bra) s i c ~lá naša 
verej nosť pripomenula nedožité 75. _nar odemny . nas
ho prvého roootnickeho a komumst t:.:kého pr eztden
ta súdr uha Klementa G o tt w a ld a. 

Go tt waldov .život bol úzko spojený s boj om r o
botníckej t r iedy a his tor icko u 50- roénou cestou Ko
munisticke j st rany Ceskoslo venska. Gottwaldova po-: 
li tickä činnosť uz od roku l!ll2 (v cesk·oslovenskeJ 
demo kra t icke j mlá deži ) smerova la k intenzí~ l:emu 
prehlbovan iu a rozví janiu ideí marxizrn u~ lenlluzm c~ 
a ich aplikovaniu na českos loven ské podmienky. Ako 
aktivny činiteľ s tra ny - ye nerá.lny ta jomnik st ra
ny, funkcionár Komunistickej mtern ac10nály, re
da k tor komu nis Lických novín - Pravda chudoby a 
Hlas ľudu, sta l sa j edným z najvýznamnej~ích vod
cov :Proletariátu a komun is tickej str any v c_e~kos~~
vensku. V ro koch 1926- 29 bol jedným z veductch c t
niteľov v bo ji prot i opor tunist ickým zivlom a bojov
níkom za boi'sev ickú líniu, k torá zvíCazila na V. zjaz
de st runy vo fe bruár i 1929 a na ktorom bol. zvo
lený za generálneho tajomníka I<SC. V tom 1~tom 
roku sa s t al tiež :poslancom Národn~ho zhromazde 
nie. Pod Got twa ldovym politickým v~den!m bola do
vŕšená boľševizácia strany, jeho zcísluhou s a v p ľle 
behu vývoQja s t ala s t rana s chopno u v i esť pro letariát 
v hospodár skych i poli tick.ých bo,1ocl1 v dobe hos po
dárskej k r ízy - v t r idsia tych rokoch. Výz.nam~á 
bola tiež či nnosť od roku 1934, kedy z rozhodnutia 
st rany odiš iel do ZSSH .a kde s a ako pr acov ník Ko
munis t ickej internacionály pod ieľal na o t·~an izovani 
jedno tného. pro tifaš istického odboja a zúčastni l sa 
pr íprav Vl!. kongresu Komunisticke j inte rn acionály. 

O dva roky sa vrátil do vlast i. aby sa zúčastni l 
na pr ípravác h obrany republiky prot i oh rozeniu fa 
šizmom. 

P.o vypracovan! smerníc p r e ilegáll1_U p rácu strany 
od iš iel Kl. Gott wald ( z rozhodnutia UV KSČ) 9. no
vembra 1938 do Moskvy. Odti aľ r iadil v če le mos 
kovského vedenia str any boj za slobodu naš ich ná 
rodov. Bol v ZSSH jedným z in iciátorov za loženia 
časopisu československé listy, do ktorých napísal 
celý rad závažných č lánkov. Podieľ,al sa t iež na prá
ci českosl oven ského vysielania moskovského rozhla
su, zúčastnil sa na vytvára ni československých vo
j enských jed notiek v ZSSR a v dobe SNP organi-zova l 
pomoc bojovníkom povstan ia. Významnou mierou 
prispel k sústa vnému spájaniu boj a za národ nú slo
bodu s bojom za sociálnu s lobodu. 

Vo februárových dňoch roku 1948 . sa podieľal vý
znamnou miero u na vítazstve nášho pracujúceho 
ľudu nad reakciou. Voľbou súd ruha Gottwalda za 
p rezidenta republiky (14. júna 1948) bola víťazne 
dovŕšená etapa boja komunistickej strany v zápase 
o prevzat ie moci r obotníokou triedoLI. 
Keď sl dnes spomín ame na život a d ielo súdruha 

Kl. Gottwalda, uvedomujeme si, že jeho odkaz je 
bohatým zd ro j om skús enost! z bo jov ro botnícke j 
t r iedy a KSČ proti bur žoá7ii, že je t vorivým uplat
ňovanim marx izmu-leninizmu v konkrétnych česko
slo venských IPOdmienk.ach. A preto sa budeme k je
ho od.kazu stále vracať a hľadať y ňom inšpirujúce 
IJ)Oučenie pre· ďalši rozvoj našej socialisticke j re
publiky. 

mavosť ~ v Havane pracu
je a účinkuje Národ·ná fil
harmónia a tt'! symfonické 
orchestre pracuj ú v iných 
i!)rovinciá ch Kuby. Haz do 
týždňa je v Hava ne sym
fonický koncer t - v nede 
ľu p opoludní. Recit ály só
listov a komornej hudby sú 
pravide ln e vo š tvr tok. Kon
certná sezóna sa začína v 
októbri a kon čí sa v má ji. 
V le,te koncer ty nie sú. Na 
Kube je veľmi vel'ká vý
mena hudobníkov - sólis
t ov. dirigentov, najmä zo 
ZSSR, Poľska , Bulha t·ska, 
Československa. V havan
skom symfonickom o r ches
tri a o rchestri opery sú za
mestn aní hud·obníci na jmä 
z Maďarska a českosloven 
ska. 

Aká je návštevno sť na 
koncertoch vážnej hudby a 
kto chodí na koncerty? 

- Návštevnosť je ma l:í . 
Chodia sem väčši nou s tarší 
ľudia, m ladf počúvajú rad 
še j zábav,nú hudbu, lebo nie 
sú ešte pr ipra vení. Až te-

raz sa začína e stet ická vý
cho v.a za raďovať do uč.eb
ných osnôv elemen támych 
a stredných škôl. Cieľom je 
prebudiť zäu jem o vážnu 
hud bu u mlad ých ľu dí . a 
pre to or~anizujcme didak
t ické r ecitá ly a koncerty. 

Ako vyzerá vaša súčasná 
hudba? 

- Máme dosť mlad,ých 
ta le ntovaných sk ladatef,ov, 
väčšinou študovali v zahra
ničí. Medzinárodne znám y 
Leo Brower robi pokusy s 
konkrétnou a e lek tronickou 
hudbou, Carlos Far ines 
(rovnako známy, získal ce
nu v Parlži) je tiež ex pe
r iment ujú ci typ. Spomen iem 
eš te Sergi a Fernandezs 
(študoval na pražske j 
AMU) H Rober t D VaJ.era· 
(štud·oval v Poľsku). 

Myslím. že by sa maLa 
z intenzívn iť kubá nsko- slo 
venská spolupráca: radi by 
sme o vás vedieť via c - a 
rad i by sme, aby s te nás 
a j v.v lepš ie pozna li. 

ELENA LETŇANOVÁ 

hudo bné naštudovanie si zacho váva vy
soký štanda rd predchá dza júce j inscená
cie. 

Zítko v bary tón p r ipomfna ušľachtHosťou 
timbru Herma nna Preya, j e t o spevák 
inteligen t ný .a ku lt lv·ovaný. 

hJ.asom výborne za pad la najmä .do ob.dľ
vuhod nej Kašlíkovej inseP.nácie Oona 
Giovanniho. 

Na sklonku uplyn ulého mesiaca som 
vide l na scénach opery Národnťlho di
vadla v P.rahe pre dst avenia P ucciniho 
Turandot, Mozar tovho Don Giovanniho, 
Figarovej svadby a Smet anov-ej Preda
nej pevesty, z ktorých !POSledné dve sú 
zhodou oko lnost i najčerstvejším! pr.až
skými ·inscenáci-ami. 

Predaná nevesta v r éžii Pfemysla Ko
čího, na scéne Jaroslava Grusa a v hu
dobnom naštudova ní Josefa Kuchinku 
mala premiéru v máji {dirigova l ju 
J. Krombholc ) v rámci Pražskej jari. 
Nové predve de nie je po režijnej a vý
tva rne j stránke bezpochyby prinosom a 

Problem aticke jšie vyznela Moza~·tova 
Figarova svadba, kt orú pr ipravil hosťu
júci d irige nt Libor Pešek, v o blast i ope
ry prakticky bez skúsenosti, čo sa od
zrkadlilo v celkovej koncepcii, tempo
vých výchylkách i v h re orchestra Sme
tanovho divad la. Réžia taktiež hosťu 
júceho B. Zou la nevyužila všetky, o za j 
bo haté možnosti , kt oré predloha posky
tuje. O pe-rfektne j, inven čne.i a štýlovo 
čistej ins cenácii Mozar tovho Dona Gio
vanniho v t alianskom jazyku sa už HZ 
viackrát zmienil a Pucciniho Turandot 
v tradičnom r úchu (dir igent K. Vašata 
a. h., režisér K. J ernek) bola predvede
né na dobrej profesion{tlne j úrovni. 
Geneľačný problém v 5ólistickom e n

sembli Národ ného d iva d la vedenie vy
riešilo ang·až;ova nlm väčšieho IJ)Očtu mla
dých spevákov. Niekto rých z nich so m 
mal mož;nosť počuť. Barytonist a Václav 
Zítek (Don Giova nni) má napriek svoj 
mu veku už bohaté skúsenost i. J eho 
Giovanni j e elegantný rovnako herec
kým vyst upova ním ako i speváckym 
pred nesom recitatívov, ár ií, ensemblov. 

Veľmi priaznivým doj mom zapôsobil 
tenoris ta Miroslav š vej da v ú lohe J.ani
k.a. švejda svojim svetlým, v každej po
lohe zvučným tenor om reprezentu je čes
kú vokáln u školu, herecky vytvára Ja
nika bezprost redne a sympaticky. Jeho 
part nerk-a v Predane j neveste - mladá 
sólistka Daniela šounová, má p.rlj em ne 
sfar bený mladodramatický soporán, po
merne nosný vo vysoke j polo he. Po zba 
vení sa určitých 51Peváckych neist ôt má 
predpoklady zaTadiť sa medzi DO<Pred
né p ražské Marienky. Z ostr avske j opery 
prišiel do ND vyšší bas - Karel Hanuš, 
ktorý po Hoffmannových povie dkach do
stal príležitosť ako Figaro v Mozartovej 
Figarove j svadbe. Hanušovmu basu za
t iaľ chýba sýtosť, šír ka, vo vyššich po
lo hách mäkšia farba. Nemožno mu uprieť 
muzikáťnosť a herecký talent , ale čak á 
ho e šte práca na doko.na·le .išom vokál 
nom stvár.není. 

K m ladše j spevácke j generácii možno 
prirátať i ko lo ratúrku Martu Bohäčovú 
(Zerlina, Esme ralda ), ktorá svoj ím roz
košným hereckým stvárnením a sviežim 

Z Marce ly Macho tkove j (Donna Elví
ra ) sa vypracoval j eden z · na:jkra:íš ích 
mladodra matických so.pránov našich d i- · 
vadiel, s náročnou úlohou Donny Anny 
sa na úrovni vyrovnala Jadwiga Wyso
czanská, Eva Zikmundová štýlo vo a ku l
t ivova ne spieva Grófku vo Figarovej 
svadbe. Helena Tattermuschová ost áva 
svoj ej Zuzanke troš ku IJ)odlžna jasnos 
tlou a čistotou sopr'ánu. Alena Miková 
(Turandot ) a J aroslava Vymazalová 
(Liu ) sa pohybova li v medziach pr ie
meru. 

Azda najvýra znej šou osobnosťou, naj
mä dokonalosťou syntézy speváckeho a 
hereckého prejavu je basis ta Karel Ber 
man (Lepore llo, Kecal, Antonio) . Bý· 
valý teno rista opery SND Jii'í Zahrad
níček v ú lohe Kalaf.a us pokojil iba vo 
vysokej polohe, jeho str e dom vel'mi chý 
ba koncentrovanosť a ku ltivovanosť tó· 
nu. S nem alými nárokmi Mozar tovho 
Donna Ottavia sa nedQkázal vyrovnať 

t enorista Zdenek š vehla. 
PAVEL UNGER 



So zaslúžilým umelc-om prof. Deziderom Kardošom 
Nedávne udelenie š tátnej ceny zaslúžilému umelcovi· prof. DEZIDEROVI KAHDOŠOVI za Koncert pre k lavír a 

orchester bolo iba jednou, poslednou z pohnútok navštíviť umelca. :lelanie zrelo už dlhšie. Pretože s profesorom 
Kardošom sme s a na stránkach nielen našich novín už dávne nestretli; pretože za ten čas pribudli v umel
covom opuso.vom zozname nové diela a konečne pret o, že nás vel'mi zaujímal postoj profesora Kardoša k mno
hým, pre náš súčasný hudobný život ak tuálnym otázkam. 

Pamätáte sa na váš prvý kontakt s hudbou ? čo ro z
hodlo, že ste sa stali skladateľom? 

Vyrastal som v učiteľsko-kantorske;j rodine . Pamä
t ám sa, že asi v 2 až 3 roku môjho života rodičia u mňa 
spozorovali, ze veľmi slušne spievam a dobre intonu
jem. Otec sám mal veľmi so.!ídne hudobné základy, bol 
učiteľom-organistom, matka bola tiež dobrá hudobníč 
ka. Pamätám si, že som ako 4-ročný dosta l klavír 
značky Tomaschek, na ktorom som si vytvára l ma lé 
hudobné nápady a podkladal som ich jednoduchou har
móniou. Ako 6-ročný som začal hrat na klavíri už pod 
dozorom otca. V tom čase objavil otec u mňa abs·olútny 
sluch, čo pre neho bolo signálom, že t u nie je le n JHíklon
nosť, ale čosi viac. Po štvrtej triede ľud.ovej školy som 
.išiel na gymnázium, kde začalo napäté štúdium. lebo som 
obyčaJne robil dve školy odrazu. Chcel som sa venovdť 
hudbe a zároveň nadobudnúť vedomosli všeobecného 
vzdelania . Ako gymnazista som začal študovať klavír 
u profesorky Ráztokayovej, kde som musel začať a koby 
znovu, lebo skúšebná komisia zistila moje nedostat ky 
t echnického rázu. Ako ll-ročný som prvýk·rát písomne 
zaznačil sv-oju vlastnú skladbu. 

Chcel som sa stať klav ir istom, ale keď som prišiel 
do Bratislavy, tak všetko začalo vädnú ť pod dojmom 
t unajšieho hudobného života. Bratislavský .pobyt roz 
hodol. že s om ako ok taván začal študovať skladbu a d i
rigovanie na Hudobnej a dramatickej akadémii a zá
roveň tPOkračoval v štúdiu hudobne:j Vl.'dy a estetiky 
na FFUK. 

Aká bola atmos féra v triede prof. Alexandra Moy
zesa? 

Vynikajúca! Moyzes vedel nadchnúť, ale na druhe j 
strane aj v·eľa žiadať. Mali sme jeho úplnú podporu. 
Ak videl, ::te ide o ta!ent, plne sa mu venoval. Prežili 
sme veľa krásnych i veľmi veselých chvlľ. Moyzes bol 
dobr-ý psychológ. Môženi povedať, že bol prlsny, ale aj 
katalyzátor našich depresií, keď nám to nešlo. Nič ne
odpustil! 

čo ste si odnies li z triedy Vi tezslava Nováka ? 

U Noväka som obdivoval systém jehťl prednášok. na 
k torých nä-s viedol k poznávaniu väčších hudobných 
fo riem, zasväcova l nás do veľkých !Partitúr. Mal záslu
hu na tom, že nás zámerne zainteresoval zaoberať sa 
slovenskou ľudovou piesňou, čo nám vysvetľoval na 
vlastnom diele. Novák mal priamo programový vzťah 
k slovens kým žiakom. V jeho triede sme tlostávali po
sledné inštrukcie do života. 

Spomínate s i ešte dnes na pobyt v Preš ove, čo pre 
vás znamenal ako pre skladatefa? 

Tietp prvé roky môjho pôsobe1nia sú pre mňa najmilšie. 
Išie l". som rovno do živo ta, z Prahy do Prešova, ale dne!> 
i;; myslím, že to je správne. Ako pražský študent som 
chcel byť aktuálny, zaoberal som sa v tom čase in
t enzívnou atonalitou. keď som prišiel do Prešova, oci
tol som sa pred ľudovou piesňou. Samozrejme, vyvoLalo 
to I'Ozpor vo mne ako v sld.adateľovi, ale na druhej 
strane ma to podnietilo hľadať si vlastný hudobný štýl, 
čiže hroty sa zaokrúhľovali a dostávali sa na krotkej
šiu bázu, na bázu národnej hudby. 

čo pokladáte za realistické v hudbe? 

Pod pojmom realizmus nerozumiem le11 jeden hudobný 
štýl. alebo jednu hudobnú reč. Ak riešim kompozičný 
problém, alebo s i zvolím predlohu, mo.lll hudobná reč 
m usí mať adekvá tnu formu. Využívam teda všetky hu
dobné prostriedky, ktorými disponujem. Som toho n!í
zoru. že sklad ateľ sa má vyjadrovať t ak, ako to poču,je, 
sko cíti, ale hudba musí ostať hudbou. Skladateľ mus! 
mať talent, nápad. erudíciu a technickú pripravenosť. 
A čo viac treba k napísaniu realistickej hudhy • 

Co vám dal pobyt v Košiciach ? 

Ai<o pracovník rozhlasu v Koši ciach som mal príleži
tosť stať sa iniciátorom výborného teamu spolupra{:OV
n íkov, s ktorými sme podnikali výskumné cesty za ľu
dovou pi esňou hlavne do ZempUnskeho kL·a ja. Zemplln 
je pre mňa melodicky najzaujímavejší, ale pre výskum 
najnebezpečnejší , lebo filiácia medzi maďarskými a s lo-

Snímka: Z. Mináčová 

Spomienky 
"" a nazory 

venskými pendantmi jé živá. V tomto smere bola po
trebná !Prísna selekcia. Ako skladateľa ma dráždila 
hlavne melodická svojl'ázliosť zemplínskej piesne, dráž-· 
diJ.o ma, a.ko pretaviť melos tejto piesne do svo:ic.1 
tvorby. Domniev·am sa, že som si v.vtvo.ri l v tomto 
smere svojský pristup. · 

Akú úlohu vo vašej skladaterskej tvorbe zohral fo l
klór, myslite, že skladatel' je národný len vtedy, ak je 
ovplyvnený folklórom? 

V mojej tvorbe zo iu·ala svojho času .waonú úlohu sub
stancia východoslovenského folklóru. ale nikdy som ho 
vo svojich par titúrach neštylizoval, an i priamo neuvá 
dz.al. Hľad al som čosi viac. Nemyslím si, že skladale l' 
je nlirodný iba vtedy, ak využíva vplyvy folklóru. Je 
to, pravda, š iroká otázka. Sk la clatE'ľ sa môie stať ná rod
ným aj opačným spôsobom. Mám ale dojem. že urči tá 
náväzn-oc;f s melosorn kra jiny, ako aj náväwosť na ľud 
by mala byť. Skladateľ môže použiť hoc i de tai lnú č i ast
ku z duchovného mater iá lu ľudového pôvodu, ale musi 
ho vediE'ť vyabstrahovať. 

MátE' pocit, 7P ~tt? v určitej kompozičnej fáze pod
ľahli ,,móde"? 

Vonkoncom nemám ten poc it. Svo ju hudobnú reč som 
si budoval zámerne. Pl'irodzene, naberal som svetový 
trend, ale vždy vybe1·al. Vždy som bol voči sebe prlsny. 

Mali ste ,.vzory" v žijúcich skladate ľoch, alebo v skla
datel'och minulosti? 

Predovšetk.ým v učiteľoch - v Moyzesovi a v Nová-

kovi. študoval som Stravinského. jeho od·väžna r ytmika 
a bnwúrna inš t rumen tácia ma vždy zaujala. V obdobi, 
keď som sa zapodieva l fol klórom. bol to Béla Bartók. 
Impo-novala ml jeho stručnosť. pregnantnosť i b ritkosť 
harmonických postupov. Svoj vlastný hudobný štýl bľú
s im neustá le, vždy nachádzam niečo nové - ale vždy 
na hran iciach hudby. 

Znamená pre vás nieč o hudobná minulosť? 

Pravdúe. S úc tou sa sk láiíam pred veľkým zjavom 
J. S. Bacha, Händla, Beethovena i MozaL·ta. Baroková 
hudba je mi vzorom .pre koncertné typy mojich skla 
d ieb. 

čo súdite o súčasných ,.avant gardných" hudohnS•ch 
s mer och? 

Aj hudba musí naberať nove prvky v súlade s v,ývo
jom spoločnosti. Podľa môjho náz·oru, východis kovým 
bodom by sa mali stať naJlepšie výdobytky hudby n~š 
ho storočia. Pravdaže, hľadajú sa nové prostriedky 
a česlo sa zachádza do absurdity, kde už prestáva hud
ba a ostávajú len kon~J iomeráty zvukov. K tzv. N-ovej 
hudbe som síce tolerantný, a le odmietam extravagan
cie. Sk ladateľ musí počuť s voju pat·titúru a nespo l!e 
ha ( sa .. však to nejak vyjd e" . Som inak za každú par~ 
t itúru novej hudby t alentovaného, technicky vyzbroje 
ného, estet icky vytr íbeného autora. 

Nelákal vás jazz? A čo pop music? 

Lákal ma l zv. čistý Jazz. jeho rytmika i melodické p<l · 

stupy. V niekto rých partitúrach sa nájdu Impresie jaz
zove.l hudby. Pop music pokladám za vý tvor storočia . 
Je to obľúbený druh hudby. Jele o to, aby sa mladeJ 
generácii ;predklada li dobré die la, aby komerčnosť u&tú
pila pred kval itou. Všetci autori týchto skladieb by 
malí byť n a pa trične.i ume lecke j úrovni. Mala by p latiť 
zásada, aby autori te jto hudby nenadblehali masovému 
vkusu. ale naopak - kvalitou vied li ma·sy k ušľachtilé
mu vkusu. 

Rozmýšľali s te o potrebe a účinnosti hudobnej vý~ 
chov:v vo výchove človeka všeobecne, máte pripadne 

. návrh ako riešiť momentálnu "katastrorálnu" s ituáciu? 

S týmto problémom sa zapodievame už od roku 1950 -
a n ič sme nedosiahli. jedine ak má lo zvýšený počet 
vyučov.acích hodin. V tomto smere by mohla mimo 
in.ých pomôcť aj hudobná o sveta, k to rá nezasiahla úči n
ne a nevyužíva finančné prostriedky, ktorými dispo
nuj e. Vzorom nám môžu byť rôzne ustanovizne, ško-ly 
v ZSSR, v Maďarsku, v Bulharsku: t ie to sú totiž cľal e 
ko pred nami. Sp<J ločnosť pre hudobnú výchovu a Zväz 
skladateľ-ov sa dali do cieľavedomého boja a dú (am, 
že hudobná výchova, taká dôležitá pr i výchove socia
listického c!.oveka , dostane aspoň to mies·to, aké mala 
voľakedy. A to čfm skôr , lebo si myslím, že zajtra by 
mohlo byť včera. 

Ako sa vám javí budúcnosť hudby ? 

Nové sme-ry, tendencie ako a j zdravé experiment y s1l 
potrebné, lebo všetko oodlieha vývo,lu. Aby sa však 
vytvoril konštantný štýl, myslím si, že k tomu budP. 
musieť -prísť veľký zjav, veľký synt etik, ktorý vytvorí 
to nové. adekvátne hudbe budúcnosti. Som <presvedčený, 
že s·a bude postupne meniť aj fyziologická strán'ka 
človeka. bude naberať na kvalite i na kvatntite. To, 
čo ie dnes divné, môže byť v bud'úc1rosti normálne, ale 
hudba by sa nemala dostať dó ·štád ia, v ktorom ·by de 
nel·vovala a Pl'estala byť hudbou. 

Ne lákala vás opera? 

Ani nie. Skôr som ty,p symfonika. V I'JOslednom čase; 
ma čo-az . viac zaujíma koncertantný štýl : vo svoj<nn 
Rbso lútne, v čistote pre javu má pre rnňa najväčš( vý-. 
znam. okrem toho vyhovuje môjmu naturelu. Rád sf 
vynr'l?:u iem rlobr\J operu - a preto sa nezr iekam ... 

Ste s pokojný s interpretáciou vašich skladieb? 

Ako kedy! Ideálny typ interpre ta t'IH?jich symfonických 
diel som našiel v diripen tovl Lad islav·oví Slovákovi, kto
rý pozná .~t.Ý l a vyjadrovacie prostriedky mojej hudby 
ta k dokonale. že presne vie, čo očakávam a čo chcem. 
To .ie samozreime otázka dlhodobých kontaktov. Takýto 
osobný kontak t pokladám za užitočný, ba p.ros.pešný pre 

·~mú interpre·táciu. 

~a čom, pán profesor , momentálne pracujete? 

Pracujem na skladbe komorného typu. Mám vo zvyku 
po väčších die lach voliť s l p ritcu na d iele s menším 
o bsadením. Viac vám o tom zatiaľ nemôzém povedať. 

Zhovát·ala sa: Inge ŠIŠKOVÁ 

~ON DE LEEUW: 

Tradície 
a súčasnosť 

(Pokračovanie z l. s t r.) 

POZITIVNE DOSLEDKY 
TEJTO EVOLúCIE 

Naše poJe pôsobnosti sa rozširuje a 
t ým aj možnosť úrodného vzájomného 

· pôsobenia duševných a hudobných (veľ
m i rozdielnych) prostriedkov. Odteraz 
teda možno povedať, že miestna tradlcia 
jestvuje iba vo funkcii svetovej tradl
cie, čo je prežitou skúsenosťou celého 
ľudského rodu. Tu sa možno dostávame 
ku Carlovl Gustávovi Jungovl, u ktorého 
existencia kolektfvneho podvedomia spá
ja všetkých ľudi, všetky r as.y. Od za
čiatku t ohto storočia .prejavila sa táto 
pravda u určitých tvorivých umelcov. 
Tak objavili africk(! masku, nielen ako 
niečo ,.vonkajšie", exotické, ale ako nie 
čo, čo uznávali sami zo seba . Ide tu te
da o syntézu rozličných kultúr, čl o in-

tuitívny objav spoločného, modelového 
prameňa? 

Nech je akokoľvek, l)ostavili most v 
prospech pozitívnej zmeny ľudského du
cha. Aká inhe rentná anomália: rozpus
tenie š pecificky lokálnych kultúr, čo je 
možno pol'utovaniahodné z hľadiska ve
deckého, ale možno únosné r. pohľadu 
tvorivého. 

REKONŠTRUKCIA- ALEBO OŽIVENIE? 

Tým chcem povedať, že špecifické 
hodnoty, ktoré sú zakorenené v minu
losti, ktoré naši vedel vyhľadávajú -
nemožno oživiť, ako nikdy nemožno oži
viť minulósť. Tú sa dá Iba rekonštruo
vať. Nepokon !Práve tzv. relat ívne hod
noty - odvode-né, tlmoče-né našim ve
domim - sa prejavujú ako naja u ten- . 
t ickejšie. V tom zmysle všetko · to, čo 
som povedal, je v určitom smere ako 
vyznanie dôvery. V zäsade teda niet 
prerušenia - je kontinuita. To nám 
však nesmie brániť, aby sme nepostreh
li i negatfvne problémy z hľadiska sú
časnej evolúcie. A o nich teraz chcem 

l'ahšie približiť cudzím kultúram - bez 
toho. aby "vyliezol zo svojej škrupiny". 
ľak sa súčasné umenie Západu obohatí
lo, zotrvávajúc pr it·om pevne zakotve 
né v spôsobe myslenia, cítenia a kona
nia tamojších ľudL Všetky silné prúdy 
súčasnej hudby sa praktkky umiest
ňujú iba do úzkeho rámca západného 
vývoja. Ešte príliš často pokladá zá 
padný skladate ľ východné a africké hud 
by 'za exotikum, z ktorého ,.možno od
vodiť prípadne niekoľko pestrých de 
tailov". Príliš l'ahko sa hovori o game
lanovej hud be, len čo sa ozvú nástroje 
;javanského sfarbenia. Povrchne sa ho
v-orí o orientá lnej mystike, v pr1pade, 
že niektorý skladateľ uvedie vo svojich 
komentároch pojem - i.ntulcia. Musím 
povedať, že nevedomosť našich hudob
níkov o tzv. nezápadnej hudbe je sko
ro to tálna. V t omto smere niet žiadne
ho pokroku od obdobia z konca storo
čia. Vyhodili sme prekážky m inulosti 
bez toho, aby sme ich prekročili . .. 

arabskéh-o s veta. čo ma hnevá? To, že 
študenti v Arnsterd;;uue sú iedinl v zá
padne j Euró,pe, ktorí ,.naneÚastie" ma
jú t-oto privilégium. Lebo všeobecná vý
chova mladých hudobníkov nepripúš ta 
vždy takéto' .,ex trava'gancie" . . ·: Ten, kto 
chce ozaj vedieť, čo sa. deje \. hudbe 
mimo Západu, musi sa špecialfzovať ha 
niektorej z európskych univerzit, ktoré 
majú etnomuzikologlckú katedru. 

Nuž, čo je t eda pre,kva.pujúcejšie, než 
vzájomné nedorozumenie. o ·ktor.om sa 
toľko hovori - a na druhej strane ne
VE'domosti - ešte a.i u profesionálov! 

SúčASNIK A INFORMÁCIE 

Dr uhým z najväčšlch problémov 
akokoľvek je to paradoxné - je pre • 
mršten-osť v informáciách. Obecenstvu, 
ktoré nie je pr ipravené, môže to vy
tvoriť veľké problémy pri vnlman!. Mo
derný človek sa dobrovofne utieka za 
,.mlír". Odmieta - alebo prijíma - len 
to, čo chce. Nechce, ak sa cftl byt zdr
tený, alebo ohr()zený novym1 vecami. 
Dáva prednosť dobre známemu svetu 
klasikov a romantikov - pred hudbou 
japonskou či súčasnou - napríklad. Nie 
je na ne pripravený - ani duševne. ani 
hudobne. 

· · ..,·\I'Oriť. 

HCADISKA SÚČASNEJ EVOLÚCIE 

20. storočie l])rínie·s!o veľ-ké rozšírenie 
obzoru človeka. Súčasník sa môže oveľa 

Je to udivujúce? Dovol'te, aby som 
znova zaspomína l. Keďže prednášam 
kompozíciu a súčasnú hudbu na kon
zervatóriu v Amsterdame, mohol som 
presvedčiť riaditeľstvo tohto ústavu, že 
všetky hudby, ktoré sa vo <>vete hrajú, 
sú pevnou súčasťou mojej výučby. A tak 
prednášam as.poň základné princ!py in
d ickej a japonskej hudby, ako aj hudby (Dokončenie na 7. str.)~ 



KONCEPCIE - NOVINKY 
K llspecfiu chcel doviesť Ladls~av Slo

vák aj nové dielo slov,enského sklada
teľa strednej generácie Ilju Zeljenku -
Meditácia. Nevieme s a vyporiadať s po
cit-om jednotvárnost i, nechcejúc použiť 

~iovo opakovan ie, k toré sa však vnu
cuje, ak s i s.pominame na nedávno uve
dené Var iácie pr e veľký or chester (po
dobnosť je neodškriepiteľná). Boj metra, 
ryt mu a hudobne j myšlienky ( t émy) 
út ržkovito preháňanej medzi jednotli
vými h lasmi, ako nápa d v tes naný do 
v zámere sice dobre pr.emysle nej ( aspoň 

teoreticky), ale pr edsa len - ·konštruk
cie. Ochudo bnená o hudobne spontánnu 
myšlienku, o výrazovú silu predst upo
vala Meditácia pr ed po·slucháča, neza
nechávajúc s topy IPO svo ;jom odznen í: 
ako čosi, čo nám ost ane cudzie, na čo 
rých lo zabudneme. úspešne vyšla ume 
lecká osobnosť d irigen:t·a, kde domino
valo úsilie dodať dielu ;potrebný les.k , 
udržať jednotu, posta viť ho na pevnú 
pôdu. 

cemu v,ýrazu, t en orchester , kt<>rý !PO

dobne ako aj brat is lavské obecenstvo 
ešte st ále preživa p roces zžlv;úiia sa so 
súčasnou hud bou, školenia sa v jej o b
lasti. Pod Dix-onovými rukami odznela 
sklad ba hlbavá, d ramaticky koncent ro
vane vybudovaná, s t avaná ako discip li
novaný útvar - jednota hudobnosti a 
intelek tu. 
Ťažiskom fHhar monického koncertu 

Rô:cilorodé ·d·ojmy si ód nk sli ná vš tev
nici dvoch posledných ko ncer tov Slo
ve nskej tilharmónie v rámci októ brové 
ho abonentného cyklu. časť odchá dzala 
s oocitom uspokojen ia až nadšen ia, dru
há s úplne protichodným náhľadom. 
J .edným z pôvodcov názorovej viacvrst
vovos ti bol dirigent DEAN DIXON svo
jim pon íma nim III. symfónie (Eroica) 
op. 55 L. van Bee thovena. "Hudba dote
raz iba nev inná h ra t ónov, sta la sa t u 
výpoveď·OU, t u sa začí na mod erná hud
ba" , hovori t eoretik Laux (citá t, z pro 
gr amu SF). Buď Laux na-dsad zuje , alebo 
Dix·on znalý toh to výroku vzal jeho slo
vá príliš vážne. V Beethove novej tvor
be je Eroica me dzn íko m, v hudobnom 
.vývoji - jedn,ým z medzníkov. Beetho 
ven bol novátorom, o triasol svetom kla
s icizmu, ale nezrúcal ho. Zostal pevne 
s táť na pôde svoje j doby. A práve Dixon 
donútil skladateľa opustiť svet k lasiciz
m u. J eho Beet hoveTI bol pr iliš plastický, 
pr íliš fare bný, príliš tragický dr.amat ic 
k ý a tw:ô ý v prízvúkoch, až roma'!ltic·ky 
spevný a n ie dosť klasicky exak tný a 
čistý. Buráca júca 1'iava v tempove po
h nu tých časti ach, Marcia funebre s a 

pod taktovkou zas!. umelc-a LADISLAVA 
SLOVÁKA sa sta la československá pre
miéra XIH. symfónie pre . bas, mužský 
zbor a symfonický orchester (na texty 
J. J evtušenka), op. 113 Dmitrija šost a
koviča (SF, Slovenský fi lharmon ický 
zbor , Jozef Špaček) . Skladba, kto·re j ťa
žisko sa pohybuje na kontrastnost! vý
razo vých p lôch, nebola asi skladateľom 
myslená ako dielo za každú cenu mod·er
né, resp. novátorské. šostakovič sa tu 
vyjad ruje prirodze-ne, umelecky úprimne, 
úprimnosťou, ktorá miest ami ink linuje 
až k u naivit e. Ro mant izu júce t e nde ncie 
ne možno poprieť, ba sú nastoľované s 
prekvapujúcou samoz,rejmosťou. Rovna
ko samozrejme narába skladateľ s tra
dičným i hudobnými prostriedkami, ako
by opr-ostený od strachu stať sa hudob
ne neaktuá lnym, ba igno rujúc nebezpe
čenstvo s tra ty k-ontaktu s dobou. Ne
možno prehliadnuť an i idPovú zame 
ranosť diela, jeho apel na dobré ľudské 

vlastnosti, vieru v et ické c!tenie, vie.r u 
v človeka. Takt o uspôsobená skladba sl 
vyžaduje det ailné vybudovanie jednotli
vých plôch, presné a jasné odstupňo

vani•e náladových záchvevo v hudby. La
d is lav Sloväk n ielen · že da l do po hybu 
ten to hud-obný ko los, ale mal schopnosť 
udrža f ho pod umeleckou kontro lou, Pri
nútil orches ter k vypätiu za každú ce
nu. Spôsob prís tupu ku skladbe, jej 
umelecké stvárňovan ie znovu pot vrdzu
j e, že Sloväk nielen v ie diriQovať šosta 
koviča, ale diriguje ho rád. Mä v tom to 
smere vyhranenú preds tavu a dokäže ju 
presad zovať v orches tr:. 

Jednot ný bol dojem návštevníkov 

. premenilo na voj enský pochod, v zd lha
varn Ada gio assai sa udúšala m elód ia. 
V t,ýchto bod·oCh vznikol u značnej a 
k riticky zalo ženej čast i poslucháčov 

o ne•n pocit " de:w rientácieu. Dixon sa v 
t omto pr ip ade prejavil ako dirigent s až 
p rlliš osobitou predstavivosťou . Na dru
h ej strane jeho mimoriadne hudobné na 
dan ie, zmysel p re jasné vedenie h lasov, 
svo .iský · p rí-stup k dielu sú ind iskutabil
n é. Dôka7.om toho bola skladba českého 
a utora Petra Ebena Vox Clamantis. 
Skladba s h ladkým hudo bným pr iebe
hom, nek ladie vel'ké nároky na pos lu
cháča, je priam ideálnym typom kom
pozicie do koncertnej siene. Na-priek 
vonka jšej jednoduchosti skrýva však v 
sebe ne jedno úskalie pre dirige·nta i 
p.r e symfonické t eleso. Dixon viedol or
ehest er k nanaj výš presvedčivo pôsobia-

oboch k<>ncertov v ~rípade ll. organo
vého koncertu C dur J. Haydna so só
listom dr. Ferdinandom Klindom a 
I . koncer tom pre klavír a orchester 
F. Liszta so sólistom dr. Otakarom Von
drovlcom (z techniokých pričin náh ra d 
né pr ogra my). Dixon sa pohotovo ujal 
Haydnovho d iela, usiloval sa z neho 
vyťažiť umelecké maximum, ale investí
cia bola skoro zbytočná, pr etože r eakcie 
a s pôsob hry orches t r a sa pohybo·vali 
na · pokraji ,.existenčného minima" (aj 
p rog ra movanie toh to d iela nebolo naj
šťastnejšie: s lla Haydnove j sklada teľ
ske.i osobnos t! pohybuje sa ce lkom inde 
- nie v o rganových koncertoch) . 

Lliizt ov lwncer t v inter pretácii dr. 
V'Ondrovica bol tiež mínusovou produk
ciou. Bez fantázie, bez fa rby, bez vý
r azu. nedostatočná t echn ická kond ícia, 
nevyhnutná ,podmienka a kľúč k úspe 
chu tohto diela - t ak by sme mohli 
stručne charakteri zovať t ú Lo produkciu. 

,Bratislavské obecens t vo je síce :~'!ná 

me s vojou žičlivosťou, a le nie celkom 
nekr itické · ..• 

INGE ŠlŠKOVÄ 

Z bansk obystr ickej mscenacw Bohé
my: Mimi - Dagmar Rohovú, Rudolf 
- Milan Kopačka, v pozadí Jarmila 
Vaši cová ( Muset t a) a Fr. CabaJ! 
(Marcel) . Snímka: K Miklóš! 

Poznámky 
o Bohéme 
Opera DJGT v Banskej Bystr ici uvied. 

la 30. ok tóbra t. r. Pucciniho Bohému. 
Skúsme odhodiť balast úvodných s lov 
o diele a večn,ých návratoch k te jto 
opere na javiskách i gramafóno vých na 
hrá vkach, o ne pochybne j odozve (ako 
u ka:lde j sk ladatel'ovej opery ) v radoch 
obecenstva. Pokús me sa byť st ruční -
a zo za čiatku inform atívni : 

Réžia : K. Čillík, d iri gent : A Buranov· 
ský, scéna: P. Herchl, kostýmy: A. Greš· 
šová, cho reog raf: O. Bernatík, zbormaj
ster: K. Béla. 

Je známe, že banskobystrickému súbo
ru sa viac dar i - inscenačne i spevác
ky - v dielach súčasných a mene.i zná-

Corcentino Praga 1971 
cennej š ie, že boli dosiahnu té v súťaži s na jmladšou sve
tovou špi čkou. ž e viťazi Concer tina skutočne pa tria 
ku s vetove j š,plčke, dokázali n iekt·or í z nich už i na 
veľkých svetových súťažiach. 

Treba sa zamyslieť aj nad ďalším pozna tkom z tohto 
ročníka rozhl,asove.i súťaže . Keď bol pred r{' kmi vyhlá
sený trojročný cyklus Concer tinél ( jede n rok súťa ž; a 
huslisti - k lavir isti - violonče list i , v d'8lšom roku 
hráči na dychové nás t roje a cyklus uzatvára súťaž ko
morných súborov - od dua po kvinteto ), ozvali sa ná
mietky proti prílí.§ n ízkemu veku súťažiaci ch . (I ba je
diný z členov komor ného súboru a hráči na dychové 
nástro je môžu byť osemnású.'Oční, všetci ostatní nesmú 
presiahnuť hran icu šes tnásti ch rokov.) Lenže táto ná
mietka dlho neobstá la. Vyvrátili ju sami súťažiaci svo ~ 
j imi výkonmi. Dod nes os táva v pamäti H<indel jede
násťročného Dmit r i ja Sitkoveckého, Debussy pätnásť
ročnej Lj uby Tim(Jfe jevovej, Pagan ini pätnásťročného 
Václava Hudečka, Dvofák šestnásťročného Borisa Vybi 
rala, Br ahms šestnástročnej Shizuky Ishikawy či Pro
kof:iev !Pätnásťročného Vladimíra F·eľcma n.a. A potvrd ili 
to _zn ova t ohto roku práve ti najmladš í úč<Jstníci. 

šiesty rocnlk medzinárodnej rozhlasovej súťaže mla
dých hudobnikov dospel k záveru. V po lovici septembra 
sa š ty r i d ni ozývali " Mozar tovou" Bertramkou flau ty, 
ho bo,ie, klarinety, lesné rohy a ·trúbky. Päťdes i a tš tyr i 
·Chlapcov a d ie včat zo 17 k rajín Európy,. Ázir· a Ameri~ 
ky sa uchád:r;alo o títuly hmreátov dnes už veľmi po
pulárnej súťaže, k to rú pre n ich vyhlásila a o·rganizuje 
hudobná r edakcia pre deti a mládež v pr.ažskom roz
h lase. 
Keď sa pr e toto zápolenie najmladšej umelecke.1 ge 

M> t'ácie hľadalo výstižné <>značenie , vyhral to názov -
Coneer li no Praga. Concer tino = ma lý koncert, ale v 
ž iadnom pripade m alé výkony laur eátov - práve na
o-pak Mnohé z nich vyvo lali obdiv hudobných pedagó
gov l odbornej k>ritiky, o ohlase poslu cháčov ani ne 
h ovoriac. 

Kto sa toh to rOiku zapísal na listinu víťazov a vy·bo-
. 'jo val s i t ak právo vystúpiť n a koncerte laureátov v Pra

he a zúča.stniť sa v budúcom ro ku v lete .na medziná
ro dno m Juhočeskom festivale Concet·tino P raga v Jin
dr ichov,om Hradci? Už tradične sú to ži ac:l ústt·edne :l 
h udobnej ško ly z Moskvy: 14-ročná flautistka Marina 
Vorožcovová a 15-ročný homista Andrej Kuznecov. 
Z NDR 17-ročný hobojista Uwe Kleinsorge z Weimaru, 
14-ročný Nothard Muller z Berlína a z NSR 15-roč ný 
trúbkár Michael Hermann z Baden- Bade nu. Im porota 
p r iznala uznanie najvyšš ie . Na koncer t v íťazov i na ' Ju
hočeský fest-iva! sú však pozvaní aj nos it elia druhých 
c ien: f lautista Béla Drahos z Budapešti, hobojist a Milan 
študlar, fr ekventant Voje-nskej hudobnej školy z Roud-

n ice nad Labem., k larinet ista Vasile Mocíoc z Buku
rešt i, ho rnista Jii'í Havlík, žiak p ražského kom:ervató 
r ia a t rúbkár Karl-Heinz Georg! z Halle. 

Okrem ·cien ude lila medzinárodná ponta ešte štyr i 
čestné '·úznan!a : f lautistke Bettine Uinsovej z NS R, ho 
bojistovi Alexejovi Utklnovl zo ZSSR, Františkovi Blá
hovi z plzenského konzerva tória a t rúbkárovi Arildovi 
Hognesovi ·z Nórska. 

Najúspešnejšou k rajinou bola teda Nemecká demo
kra t ická r epublika, r eprezen t ant i k to t•ej zlska ti dve prvé 
a jednu d ruhú ce nu. úspech je o to cennejšl, že sa 
po pä ťročnom odmlčani zúčastni li š tyrmi súťažiacimi 
a tr·a ja z n ich získaii ceny. Nemali by sme l my ve
novať výcho ve a vyhľadávaniu hudobných talentov rov
nakú sta'l.'ostlivosť a pozornosť, ako venu jú v NDR, P-oľ
sku, Maďarsku a najmä v Soviet skom zväze? Výsledky 
tohto ročníka medzinärodne,i rozhlasove j s 01'aže Concer
t ino Praga a ešte ovel~a nallehavejšie varujúce výsl.edky 
Kociánovej husľovej súťaže v Ústi nad Orlici tohto 
ro ku v máji prezrádzajú, že čoskoro nebudú mať naši 
k,and-idáti nádej na čestnej šie umiestnenie v žiadnej 
medzinárod nej súťaži, ak zotr Vé\me naďa l ej len rpr i do 
teraj šom syst éme hudobného školenia. 

Nenec·hajme sa učičíkať slušným ra dom našich naj 
úspešnejších z minulých ročnlkov Concertino P raga 
(ponechávame boko m všetky ostat né súťaže ) - napr. 
V. Hudeček. č. Pavlik, J . Pazdera, B. Vyb!r al, J . Brun
ner, J. Ďurdina, M. študlar, J . Havlík, E. Bláha, úspešné 
ko mor-né súhory z r . 1969 atď. A nedajme sa ovplyvni ť 
an! t ým, ž-e v pripade Concertina s il to (Jspechy o to 

Sanca, ktor ú Concertino na jmladše j umelecke j gene
rácii dáva, je clobrá. Už pre to, že . je to súťaž prísne 
anonymná. Porotcovia posud.zujú výkony jednotl ivých 
ka ndidáto v počúvanim mag ne tofónových pások. Nie sú 
t e da ovplyvňovani vzhľadom, správanim sa. či vystu~ 
povaním súťa ži acich. Ne,poznajú ,vek,. ná rodnosť, neved ia, 
či hrá d i·evča , č i ch la pec, s.úťaži ·a.ci nemajú trému p red 
porotou. Kto už touto súťažou prešie l, !X'Chvaľuje si 
práve tieto skutočnosti. 

Pre tento rok t eda rozhodnut ie padlo. konce r t viťazov 
v sobotu 20. novembra v pražskom Dome umelcov uro
bil definitívnu bodku za VI. ročníkom medzinárodne.! 
rozh lasovPi s l16aže Concert ino Praga. 

M. TUREK 
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JG(}Ŕ WASSERBE RGER: 

štyri dni 
plné jazzu 

Komu patri jazz? 

Po celoročnom pôste boli v Pr ahe v dňoch 27.-30. 
<>któbra štvordňové j azz<>vé hody. Medzinárodný jazzo
vý festival mal ten toraz ko ncerty temati::ky rozvrhn u 
té: Ko·ncert pop jazzu, Slávnos tný koncert 7 príležitos
t i· 50. výročia KSČ, Konce rt európske ho i azzu a Kon-
cer t svetového j azzu. · 
. H neď na prvý ;pohľa d bolo bada ť. že toh to roku sa 
čosi udia lo aj s fes t ivalovým obecenstvom: na·r uš il sa 
dotera jš i t rend , · v rámci kt orého sa jazz stával vý
lucnou záležitos tou tzv: s t rédn',ých . vekovýc h vrst iev. Vo 
veľkom ' počte prišli práve ml!id! záu jemci. f<onverfjenl
né t en dencie smeru;júce ku spájan iu j az zu a rock mu -

1?iC eš le sice väčšinou neqos iah li u s t~okoji vý ' tva r '!. e st e 
tického a spe)<tu, ale · č iastočne už urobili svo je pr i 
prek lenut! ~ eneračne :l .osi hotenosti ;jazzu. Samozre jme. 
pr islušníci rôznycr vekových .vrs tiev s i vyberajú sebP 
p l!zke prejavy: zjed nodušene by sa dalo k onštatovať . 
že nové mladé obecenstvo na jint enzívnejšie ko muniku 
je s rôznorodý mi avantgardnými 1prejavmi (tieto boli 
na festivale za-st-úpené viac než dostatočne ), a na d·ru-

hej ett:a ne "j azzová generácia" - l keď sa v<> väčši
ne neuz-at vá-ra p red avantgardou, p referuje hudbu vy
chädzajúyu z mainstreamu. Rozdieln osti s a pre}avu.iú 
i vizuálne : v pra2iske j Lucerne sme t-e-ntoraz mohli vi
dieť širšiu paletu oblečenLa , než na akú sme boli zvyk
nuU - oď večerných toaliet cez štandardné obleky 
až po extrava gantné kreácie, a lebo i všedné obnosené 
svetre. Tento jav sa vypt.atí as1poň v krátkosti ko men
wvať, lroďže často badať úsilie hodno tiť podujatie 'Orá-

. ve pod vplyvom vonkajších afekto v. Nepochybne, avan t 
gardný jazz tak isto ako l próg·ťesivny t'ock a pod. 
vznikol v urči:te.i vývojovej fá z·e ako negáci-a pr.ed
chádz-aj úceho s tavu a v zhode s hudobným re bel.stvom 
je v rôznorodej miere zjavné i diš tancovanie sa od 
zvyklostí, spôsobu života a mysle nia generác-ie, ktorá 
má v r ukách hybné páky ( v anglickej terminológii 
tzv. establishme nt ). Práve .podujatia, akým bol toht o 
ročný festival, v kt orých sa nové obecens tvo dostáva 
de kontaktu i s kult ú rnymi il)ro duktmi presahu,iúcimi 
j eho d<>teťajší rozh ľa d, urýchl'!J:iú ' nezad ržateľný pre 
chod od undergroundu· do h lavného' prúdu spoločenské
ho živo ta. A ešte jeden úkaz, · ktorý sa práve v ·tohto
ročne j Lucerne veľm i z javne prejavil - a k torým je 
vlastne povt;!dané všetko : Dlhoročným najvýr aznejším 
s te lesnením _íazzového rebels tva a od e:udzimia sa od 
spoločnosti ·Je ·Thelonius· Monk, k to rý už po d lhé roky 
nedoká·že ·k<>muni kovať · v bežn,ých te rminoch. Te nto 
s lávny a štýlotvorný · hud,obník ži je vo svo :lom vlas t
nom svete a '· nézaujínta ho. čo sa d·e.ie mimo neho. 
Pravda . Monk 11Ž' hepoctťuj e potre bu navonok demon
~trova ť <ivoje 'odcudze nie' na pódi.um pr išil"! v tmavom 
nbleku s bie lou koše.ľou · a s krovatou. 

Otázk~ ktoré čakajú na riešenie 
. l 

Nemožno po ved ať, že by tohoroč n,ý . v poradi už ôsmy 
festi val patr;! ·medzi · najvydarenejšie. Usporiadateľom 
akoby sa smola lepila na pä ty: ešte dosiaľ nikdy ne-

vy,pad l<> z pôvodne ohláseného progr amu toľko účirJ,ku
j úci ch. Z t l'och hlav•ných at rakcií sme v ideli iba j ednu 
Gian ts of Ja zz; do Prahy nepr iš li Miles Davis a Phil 
Woods, Leningradský dixie land a bulharský flautist a 
Simeon štet·ev. 'Caký veľký poče t zmien nemož no brať 
ľahkovážne - festivalové vstupné u :ž. dos iah lo svetovú 
úroveň, a tak v zhode s :jeho rastom mal<J by s,a kon
št ituovať i miera serióznosti voči plat iacim d ivákom. 
Pri zmenách podobného rozsahu by s a us por iadat elia 
nemali z·astavi ť ani pred ponukou refundácie vstupné
ho. Čo by však rozhodne mali pr i takýcht o situáciách 
urobiť, je poskyt nutie oľiciá l nych hod no ve rných infor
mácií novi·nár<>m, aby sa vere jne vede lo, k to .ie za 
nezrovnalosti zodpovedný. 

Gii.nther Fischer (NDR) 



myc-h. Nemyslfm sl, že by to bolo špeci
f ikum - skôr nemožnosť stava.nia mo
d iel a vzhliadania sa v ich ohr.aze. V 
prl.pade Pucciniho BQhémy však existujú 
le·gendy, ba dokonca viac - tradícia a 
vzory. A keď už nič iné, tak je tu fi
xovaný po,i>em o spôsobe !Prednesu ta
lianskych (môžme to zúžiť ešte viac: 
veristiokých) orpier. Ak už hovoríme o 
stránke inscenačnej - tu sa búrajú le
gendy .najčastejšie, už v aspoň v sn<~he: 

·povedať čosi aj na:priek zafixovaným hu
dobným <Predstavám, :; ktorými (už pre 
ich stálu hodnotu) ťažko hýooť . . . Ob
jektívne banskobystrickej Bohéme ne
možno n·ič vyčítať - v réžijnom stvár
nt:ní, javiskovej podobe, kostýmovaní, si
tuova·ní sólistov a ensemblový·ch sku
pin. Nebolo tu nevkusu, v s1amotnom 
r epert<Jári je to slu~ný kus odvedenej 
umeleckej práce. A predsa . . . predsa 
divák (v tomto prípade recenzent, aby 
sme zostali na pôde korrkrétnosti) od
chádza z BQhémy takmer chladný, bez 
pocitu, ž,e v tejto inscenácii sa ukázalo 
čosi via.c, než je priemer. (Ak už spo
meniem výhoody k detailom: škoda {Jtpä
t ·ovného situovania spevákov smerom k 
hľadj.sku. Niet 'nádeje, že tieto ,.oporné 
barličky" iJ)re spevákov zmiznú z ja
vísk - v _záujme zr.eálnenia javiskove j 
situáoi·e? Sko da obrazu l. dejstva, v kto
rom tá1>e Mimi a Rudolf v úplnej tme -
a pritom možno stačil nápad zadného 
osvetlenia , akoby z ulice .. . ) .. . 

· Mysl1m si vša'k, ·že t'éži'jná stránka 
nebola tým hlavným, čo spôsobuje 
,.útrapy". Spevácke výkony naznačili, že 
"' súbore je síce veľa talentov, ale chý
ba stimulátor a usmerňovatef ich ďal
šieho vývoja, že - nevedno či praxou 
zájazdového divadla, alebo zaťaženosťou 
sólistov, malými ambíciami, zbytočnými 
komple"'ami umelcov z mimokultúrnych 
centier, hlasovým a teda aj štýlovým 
školením a pod. - jednotlivé spevácke 
kreácie zostali . práve v Bohéme velmi 
viditerne na polceste. Naštudov.a:né par
ty nemali mäkkosť, ohebnosť, dynamic
k ú logiku a p.rep.raoova-nosť. necítili sme. 
že by sa okrem ~pevu v diele i ž i l o 
akými·si osudmi, drámami, ľudským tep
lom. A tak aj M. Kopačka, ktorého 
vstup na javisko SND sme vrelo privíta
li práve v Pucciniho Madame Butterfly, 
nezv·ládol úlohu Rudolfa snáď práve p;:e 
chýbanie týchto ľudských dimenzií. Nie, 
nie je to v hereckej akcii - skôr v 
mäkkosti a poddaj nosti prejavu, v jeho 
skult·ivov·anosti, ktorä sa stratila aj u 
j eho partnerov. A tak napokon najsil
n ejší d·o;iem zanechala Dagmar Rohová 
ak.o Mimi, najmä v zäv.erečnom obraze, 
speváčk·a, ktorá niel•en spievala, ale aj 
vyspievala vnútorný svet svojej hrdinky. 
Indisponovaný Fr. Caban (Marcel) upú
tal decentnosťou a kultúrou hlasu -
napriek tomu, že nespiev::~l napl·no (a 
nie preto! ). Jarmila Vašicová (Musetta) 
je na javisku šarmantmá, hlasov·o pohyb
livá. no často ,.prehrávala" koketnosť, 
temper.ament hrdinky. 

Škoda forsírovan.ia orc hestra - jem
nejšia p.ráca, stlmenie silných fal"ieb by 
dalo snáď širší p·ri·estor a.i pre pohranie 
sa so spevnými pa.rtami. Ináč však bol 
orchester pripravený so serióznou sna
hou o vyťaženie maxima z mo~nej kva
lity. TERf!:ZIA URSINYOVÄ 

Musica 
camet'alis 

Šiesty ročník Medzinárodného hudob
ného festivalu v Brne mal jednotiacu 
t ematickú koncepciu pod názvom Mu
s ica cameralis. 

Dramaturgia koncer tov, z k torých som 
navštlvil všetky - až na Collef!ium mu-

sicum p.r.ägense mäta nlektťlr6 .ne
dostatky, zapríči-nené často hosťujúdmi 
umelcami, ktorí z technických prfčln 
men~li program v poslednej chvili. Chy
bou ooH dva monografické kOI!lcerty z 
diela Bacha a jeden z diel·a Bartóka. 
Vzhľadom n a 130. výročie narodenia 
A. Dvoi'álm a významných ·refen:átov o 
ňom na kolokviu (Ciapham, Gerlach) 
mal byť celý večer venovaný jeho ko
mornému dielu v podoamí niektorého 
umelecky zrelého kvarteta. 

Skoda, že lj)arížsky Ensemble Polyfo
nique mohol z technických dôvodov 
predniesť iba niekoľ•ko ukážok z nástro
jovej hudby 12. a 13. storočia. Zvláštny 
pôžitok pri.pravilo kvarteto v zložení 
ľ. Melsen (flauta), K. Guntner (husle), 
J. Fink (viola da gamba), H. Bllgram 
( Č·emba lo) z NSR v poda·ni triových so
ná~t ~aroka a predklaslcizmu. BQlo zrej
me, ze uvádzajú skladby A. LooateHiho, 
J. B. Loe illeta a tný-ch v moder-nejších 
úpravácl1, pretože sa neľiadili nejakým 
Auffi.ihrungsp.r.axis der alten Musik, a.le 
hr.ali s citovým, patetickým zaujatím, 
bez zvláštnej echovej maniéry, ako keby 
Išlo o romantické skladby. Vynikajúca 
organistka Alena Veselá si zvo!Ha 18 
lipských chorálov J. S. Bacha. Má tem
perament, muzikalitu a jednotný štýl. 

Klavirista L. Hokanson z USA si zis 
kal obecenstvo, ktoré z;apl:nilo Maheno
vo divadlo. Vyznačuje sa sústredenos
ťou k štýlu každej skladby. Najväčší 
úspech dosiahol v Schumannových Sym
fonických etudách a v Prokofievovej 
III. sonáte, hoci má t iež vý>nimočný zmy
sel pre miniatúrne skladby. Brnenská 
Mini·opera sa predstavila troml. 01perami 
nedávno z-omr-elého nad.aného J. Berga, 
uvedenými už pred dv·oma rokmi so 
Sjprievodným vtipným slovom samotného 
skladateľa v Komor·nom divadle M. Was
serbauer.a. Johannes D()ktor Faust nie 
je dokončeným dielom, Eufrides pred 
bránami Tymén nie je takým !Presved
čivým ako Európska t uris.tika - zame
raná proti militarizmu a násiliu. Bergo
vým všestranným dramatickým, divadel
ným i réžijným poznámkam úctyhodne 
vyhoveli brnenskí umelci na čele s 
V. Noskom. 
Čo znamená kultúra hlasu a umenie 

výrazu, dokázal francúzsky barytoni.sta 
G. Souzay za spolupráce klaviristu .. D. 
Baldwina. V bohatom výbere francúz
ske,; hudby sme spoznali umelca vo 
všetkých odtienkoch f.ar.by hlasu, zvu
ku a v preniknutí do charakteru sklad
by. 

K najlepším koncertom pa.tril tEm, na 
kto·rom sa predstavila mladá poľská 
čemballstka E. Ste.faríska-Lukowiczová. 
Zaskvela sa hlavne v Chromatickej fan 
tázii a fúge cl mol J. S. Bacha. znejú
cej štýlovejšie na čemba le než na kla
víri. Capella . Fidicinia pod vedením 
dr. H. GrUssa z Lipska striedala v huu
be 16. a 17. storoči.a ukážky pripravené 
- s výkonmi mene.1 zdarilými, 7.v lášť v 
spevác-kych hlasoch. Pochúťkou pr~ 
.priaz·nivcov tzv. Musica nov-a boli vy
stúpe nia Ensemble Kontrapunkte s ume
leckým vedúcim dr. P. Keuschnigom a 
výbomou recitátorkou M. Bakerovou v 
skladbách A. Berga, B. Bart<>ka a ~vlášť 
A. Sché:inberga ( Pien'Ot lunaire ). Dalšit> 
koncerty ešte vystupňovali um~leckú 
úroveň. Sovietsky violončelista D. Safran 
sa špecializoval na c;ólové sonáty J. S. 
Bacha. ktoré predniesol s tlravosťou a 
technickou istotou . Bartókovo kvarteto 
z Budapešti v troch Bartókových kvar
t etách (č. 2, 3, 4} ukázalo po všetkých 
stránkach majstrovské umenie, Záhreb
skí sólisti vo vzornom profjrame s ume
leekým vedúcirp D Hrdiokom a flautist
kou T. Miradoriovou ukázali vo vy
braných ukážkach so záverečným Sexte . 
tom B. Martinú vyb1·úsenú a ukáznenú 
('""'• '·· 

H šTf:DROŇ 

GRAMORECENZIE 
PANTON A OPUS K 50. VÝRO·ČIU KSČ 
Rädtm Drej.sl: Dychové kv-inteto (Hrá 
Pražské dyclt~vé kvinteto) 
Emil František Burian: IV. sláčikové 

kvarteto op, 95 (Hrá Su kovo kvarteto) 
Vit ·Nejedlý: Koncertino pre noneto 
op. 18 (Hrá české ;noneto) 
© PANION, Praha 1971 

K 50. výročiu založenia KSČ pražské 
vydavateľstvo PANTON vyda·lo drama
turgicky objav.ný, . slohovo a ideovo vy
hranený titul. Diela Dr.e,lsla, Buriana i 
Nejedlého na jednej !Platni reprez€'1'1tu
jú významné obdobie českej hudobnej 
tvorby, ktorá v dotykoch s pokrokovo 
ľavicovo . orientov.anou európskou mo
dernou .avantgardou našLa bohaté in
špkačné podnety pr·e vytváq;.al!1ie novej, 
.pokrokovej, spoločensky angažovanej 
tv·orby. nadlm .Drejsl, úspešný autor v 
oblasti populámej tvorby a najmä tvor
by pre súbory, predstavuje sa na recen

·zov.anej platni Dychovým kvintetom (zo 
skladateľových štúdi! na AMU z r. 1948). 
Skladba anticipova la hlavné slohotvorné 
prvky jeho ďalšej' tvorby: dr.sne jši a 
energi-cký výraz. Zoznám enie sa s tým
to dielo.m dokresľuJe nám nielen profi.l 
·predčasne zomrelého skladate-ľa, ale a,j 
profil samotnej českej hudby v rokoch 
po 1945. O dobrý dojem 'z tohoto diela 
sa z;aslúžilo tiež Pražské dychové kvin
teto, ktoré ·ho intet'IPretuje s veľkým 

porozumením. 

Taktiež IV. sláčikové kvarteto op. 95 
Emila. Františka Buriana významným 
spôsobom dokresľuje vývojovú fázu po 
druhej svetovej vojne. V tomto prípa
de ide. myslím, o veľmi závaž.né d·ielo. 
Skladba vznikla v r . 1947, pomerne krát
ko po Burianovom návrate z koncen
tračného tábora. Hudoo nie je d'rama
tická, ako by sa dalo očaká..,ať, jednot
livé ča~ti majú zvláštnu atmosféru, kto
rú by sme mohli charakterizovať ako 
rastúcu' nádej ' v šťastnú a radostnejšiu 
budúcnosť, vieru v lepš! život. Najmä 
dojlmavé ~yústenie cele; skladby je po
zor uhodným dokladom Burianovho skla
dateľského umenia, osobitosti v ~nvencii 
.í v prejave, d ielo spontämľeho úprim
ného preJavu. Nahrávka Sukovho kvar
teta adekvátnym spôsobom vyj.adruje 
predovšetkym obsahovú stránku Buria
nove.t hudby a · má ve !'ký podie l na pô
sobivom vyznen í skladby. 

Podl'a textu dr. J. Smolku (na zadnej 
strane obálky), v prípadP Koncertina 
pre noneto op. 18 od Víta Nejedlého 
ide .o premiéru. Prekvapuje, že toto die
lo doteraz nezaznelo. Myslím si, že vý
znamnou mierou doplňa näš obraz o Ne
Jed lého tvorbe z čias jeho pôsobenia 
v Sovietskom zväze. Koncer t-ino je jed
nou zo skladieb, ktoré autor predloži l 
k prijatíu za člena Zvtizu sovietskych 
skladateľov a ktorú lektorujúci Sergej 
Prokofiev . údajne ocenil najvyššie. Do
kazuje šírku tvorivých záujmov mladého 
skladateľa, jeho osvojenie si moderných 
výre~ z,ových .prostriedkov, ovládanie zlo-

žitej stavby a :zaujme najtnä osobitos· 
ťou prejavu. české noneto, ktoré sa po
duja.lo t úto skladbu nahrať. urobílo kus 
záslužnej práce. 

Platňa s výberom t roch skla·d.ateľov, 
ktor! výrazne prispeli k formovaniu sa 
vmikajúceho socia listického. hudobného 
umenia a kt orí majú aj spoločný l'ud~·· ~ 
osud - zomreli predčasne, skôr ako '.;y 
mohli vysloviť svoje vrcho!.né ume lec
ké krédo - šťastne dokresl'uje zaují· 
mavý a pouč1,ý kus histórie českej sú. 
časnej hudby. Nielen koncepčne, ume
lecky, ale aj technicky je na dobr e j 
úrovni. 

PIESNE O HVIEZDE 
Pásmo hudby a poézie l< 50. výročiu KSe 
(Trojplatňový komplet) 
© OPUS, Bratislava 1971 

Medzi !Prvé platne nášho vydavateľ
stva OPUS patrí aj t itul, ktorý vyšiel z 
príležitosti 50. výročia založe-nia KSČ. 
Komplet obsahuje tr i pl.atne, z kt0rých 
jedna prináša samostatne komponované 
hudobno-jpoetické pásmo konkrétne za
m~rané na hi•storlckú cestu k-omunistic
kej st rany. Ostatné dve platne .priná ~ 

šajú časť zo Suchoňovej kantáty Žalm 
zeme podka~rpatskej (Slovenská fi lhar
m6ni.a, dir. L. Slovák), Cikkerove Spo
mienky v nahráv-ke českej filharmónie 
s Ľ.. Rajterom, l . časť - Dukla - z 
Očenášových Pamätníkov slávy (SOČR, 
dir. O. Trhl!k ), Foerenczyho Finále pre 
v·el'ký orchest er (SOČR, dir. Ľ.. Rajter) 
a Kardošovu Hrdinskú baladu. s Ľ.. Raj
terom a Slovenskou filharmóniou . .Skla d
by sú prevzaté z rozhlasového .archívu, 
resp. sú novou reedíciou predchádzaJú
cich titulov vydaných pod značkou 

Supraphon. 

Jedinou pôvod•nou , zlož·kou. kompletu 
je prvá platňa s dramatizovanou poézioll 
a s hudbou, ktorú pt•ipravlll Miro Pro
cházka (literárny scenár) a Svätozár 
Stračina (hudba). Lite.rárny scenár v 
pevne zomknutej dramatizov.anej ~orme 
kort1bl·nuje výber z poézie s recitova
ný.m .a . komentovaným s,lovo.m" ,o. . zrode 
Ktm'J\mistickej strany československa a 
o jej vítoznej ceste. Hudba vho.d·ným 
spôsobom (Mužský zbor a malý komo!"
ný orchester) vytvár.a atmosféru, spre
vádza, ilustru je i dotvára celkový. cha
rakter pásma. Na nahrávke - za réžie 
lvana Terena - pe kne znie slovo na
šich >POpredných recitátorov: Viliama 
Záborského, Mikuláša Hubu, Márie Krá
ľovlčove,j, Vier y Strniskovej, Zdeny Grú
berovej a štefana Kvietika. Na dobrej 
úrovni je a,; hudobné našt udovanie di
rigentom Miroslavom Šmidom. 

Komplet (vydaný v špeciálnej kaze
te ) bude iste dobrým a cer~ným po· 
mocníkom predovšetkým pre naše ško
ly, kultúrne a osvetové <"al"iadenia. Ško· 
da, že ho nedopli\uje vhodnejšie a š ír· 
šit> infor mujúca textova dokumen tácia. 

MARIÁN J UHIK 
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Napl'iek iJ.e:vttahemu ~úi.'emu počtu účinkujúcich ne
zmenšil sa už tradičný problém festivalu - neúnosná 
dlžka koncertov: ani jeden netrval menej a.ko štyri 
hodiny a stráviť taký čas v dusnom, zadymenom pro
st-redi je už i fy2licky náročné. Nehovoriac o tom, že 
hodnotnejšie vystúpeni•a prichádzajú s pravidla nako
niec, keď je už percepcia poslucháčov z;načne znížená 
Príčiny neúnosnej dlžky sa každoročne notoricky opa
kujú: nedostatok disciplinovanosti účinkujúcich, kl.oorí 
prekračujú vopred dohodnuté časové proporcie, ne
úmerne dlhé prestávky medzi vystúpeniami jednotli
vých súborov (inštalova-nie aparatúr, odvoz nástrojov 
a pod.). 

Festivalová mozaika 

VäčšLnu festivalov-ej produkcie tvor ili súčasné jazzove 

Kai Winding (USA) · 

smery l 'ná toint.o podujati sme 'si n1ohll ove-riť, . že za ·· 
tiaľ chýba dostatočne pádna odpoveď na otázku - čo 
v súčasnom .i~zze .predstavuje hodnotu, ktorá pretrvá, 
čo ;e primárne progresívne~ linia súčasnosti. Hodnoty 
minulosti zdaJÚ sa byť ustálené a zrelat.ivizované, sú
časné tendencil' ešte nedozreli. NBJpriek tómu niekto
ré z festivalových avantgardných produkcii oprávňujú 
k nádejám. Vel'm1 zajímavé holo vystúpenie comba Ml
ke Westb1·ooka, ktoré v kladnom zmysle dokumentovalo 
moznosti kvalitatívneho rozpätia v rámci f ree jazzu. 
Zaujala najmä široká výrazová škála a muzikalita. všet
kých členov skupiny. Zvláštnym zážitkom bol výkon 
speváčky Normy Winstonovej, ktorá sa zo svetových 
speváčok najďalej dostala vo využit! ľudského hlasu 
v kontexte free jazzu. Zaujímavým m<lmentom ,ie 
stried-anie funkcif :jej prejavu - v niektorých pasá
žach spieva sólový paM; s textom a Inokedy sa začle-

Jack van Poll (Holandsko ) 

~uje ti-ež do kolektlvnej improvizácie, ako jeden z in
strume-ntov comba. Progresívny ko.nce,pt prezentova li 
tiež hudobníci z NDR - Glinther Fischer Ouiutet; ieh 
sklbenie prvkov f.ree jazzu a rocku bolo nenásilné a 
komplexné. Poškodila ich neúmerne ro zs1ahla d lzka 
vystúpenia, občas pôsobili sta t icky, akoby hrali zo zo
trvačnost-i. Podobný prípad dobrého zvládnutia du'! l
čích prvkov koncepcie (tentokrát modálny koncept v 
duchu Davisovho poňatia zo začiatku 60 rokov). bez 
výra:onejše.i ,prítomnosti tvorivého impulzu sme moh li 
sledovať i v prípade kvarteta trúbk(tra Rudolfa Tom
sitsa z Maďarska. Zo zahran ičných súborov dva za 
padli do širokého rozpätia moderného mainstre.!unu a 
obe for.mácie predstavujú solídny eut·Ópsk:-,J štandard: 
The Swrngers of Francois Guin z F'ranc(lzska na-dvliw
je naj mä na obdobla cool jazzu a hard bopu a kvin teto 

(Pokračova n ie na 6. s t r.) 

George We bb (Anglicko) Snlmky: J. Dezort 



Ospech· 
Leningradčanov 

Flámsky festival, významné belgické 
hudobné podujatie, poriada né každoroč
ne v dvoch etapách - na jar a kon
com leta takmer vo všetkých väčšieh 
mest ách flámskej oblasti, mal tohto ro
ku mimoriadne vysokú umeleckú úro
veň. Dvoma koncertmi sa po JPrvý raz 
predst avila belgickej verejnosti Lenin
gradská filharmónia. Svojou úrovňou 
bola objavom pre publikum aj pre kr í
tiku. Pod taktovkou Arvida Jansonsa 
predviedla symfóni·e P. T. Čajkovské
ho a D. šostakoviča. Ako v Bruseli, tak 
aj v Gente odmenili leningradské te
leso dlhotrvajúcim potle·Sk•om; krit·ika 
vysoko vyzdvihla jednoJi.atosť zvuku or
chestra a kvalitu sláčikovej skupiny. 
Tieto prejavy obdivu sú o to význam
n ejšie, že Flámsky festival r. 1971 sú
s tredil v programe niekoľko vynikajú
cich svetových orchestrov : na dv.och 
koncertoch Concertgebouworchestra z 
Amsterdamu pod taktovkou B. Haitinka 
od~nelo Mozartove Rekviem, Viedenskí 
filharmonici s Karlom Bohmom pred
vied li nedosti ž.ným spôsobom Mozartovu 
Symfóniu g a Jupiterskú, Koncert !Pre 
klarinet a o1·chest'er (.s vynikajúcim 
A. Prinzom ako sólistom). Brahmsovu 
4. symfóniu a 2. symfóniu Fr. Schu 
berta. Chicago Symp)1ony Orchestra 
nadchol !PUblikum pod vedením svojho 
šéfa G. Soltiho; pod vedenlm C. M. Giu
liniho odznela Mozartova symfónia Es a 
prvá symfónia G. Mahlera. Izraelský fil
harmonický orchester so Zubinom Meh
tom sa predstavil Beethovenovým 
V. klavírnym koncertom (só lis t a J. Ka
lichstein) a Brahmsovou T. symfóniou. 
Tisícky m elomanov, ktorí denn e zapl
ň.a li (po dobu jedného mesiaca ) najväč
šie aud itóriá zeme, mali tak možnosť 
porovnať jeden orchester z·a druh ým. 
Triumf, k torý získali Leninf:)rad čani a , je 
o to cennejší. úrovňou svojich sláčikov 
pr·ipomenuli belgickému publiku ú spe
chy českej filharmónie i pražského ND 
z r. 1969 a 1970. 

V oblasti opery uviedli na fes tivale 
obdivuhodné historické d iela: Deutsche 
Oper am Rhein sa preds tavila operou -
oratór iom Emilia de Cavalieriho (1550-
1602)' Rap·pŕesentazione dl anima ·e di 
corp'i>;'•Juoľé ' •vy:z:nl! lo v ·priestore· m,ohut• 
nej gentske j katedrály majestát·ne. Ope
ra z Kolína n/R. uviedla Moza·rtovu ope
ru Clemenz a di Tito vo vynika júcej réžii 
.Tean -Pier~·-a Ponne!La a s Brigitte Fass
baenderovou v hlaV'nej úlohe. 

Piesňové recitály a komorné koncerty 
(poriadané väčšLnou v intimnom pros
tredí kaštieľov) ma.Ji vysO<kú úroveň. 

Vel'rký ohlas vyvolal konce~·t Komorného 
orchest ra zo Sofie, bulharský zbor Bod
ra Smyana s d·ie J.aml Rossiniho, Britt e
na, Pergoiesiho, Rimského-Korsakova a 
i. Medzi najlepšie piesňové recitály 
( vedľa miláčikov belgického publika -
Elisabeth Rarwoordovej a E. Gerdu) 
čestne zaradila svoj v·ečer poľská so.pr.a
nistka Tereza Zylís-Gara, ktorá spie
va la ·piesne Dvoi'áka, Glinku, čajko·vské
ho a Rachman inova. 

J . A. V. DE TROETSEL, ANTVERPY 

štyri 
dni 
plné 
• 
]8ZZU 
(Pokračovanie z 5. str. ) 

l 

l 

• Wolfgáng Säwal
lisch - novomenovaný 
šéf ORCHESTRA SUISSE 
ROMANDE v Ženeve -
otvoril svoju činnosť 
Beethovenovou Missou 
solemnis. 

e Cenu Maur icea Ra
veta ude lil ; lohto roku 
Witoldovi Lu toslawské
mu. 

' l - ' l ; • • , . - -

NAS ZAHRANI.CNY ·HOST 
21-ročný huslista NDR Christian Fu n

k e vystúpil po prvý raz v BL·atislave na toho
ročnom Interpódiu. O štrnásť dní neskôr sme 
ho vítali znovu, tentoraz tvorilo naše hlavné 
mesto jednu zo zastávol< jeho lwncertného 
turné po československu. 

Al<ým dojmom na vás In te~pódium zapô
sobilo '! 

Iste to bola uži toč ná akcia, ale mnoho o ne.i 
neviem. Za s vojho pobytu v Bratislave som sa 
.pripravoval na svoje vystúpenie, takže som 
nemal čas ani na pr!ležitosť dozvedi eť sa nie
čo bli žšieho. Nepoču l som taktiež žiadneho 
iného umelca. P reto je vylúčené, aby som po
vedal niečo podstatné. 

Zúčas tnili ste sa štyroch významných me
dzinárodných súťaží. Ak.ý je váš názor na s ú
ťaže vôbec? 

e Najvačš i u zvonko
hru sveta - postaven(! v 
r._ 1965 v meste Libingen 
(Svajčiarsko ) na uctenie 
pamiatky Alberta 
Schweitzera - odovzdali 
vereJnosti (sériou kon
certov) v tomto roku. 
Hrací stroj <Jbsahuje 60 
zvonov. Najväčši z nich 
váži 3638 kg. Zvonkohru 
možno rozozvučať ručne, 
alebo automaticky. Hlbo
ké zvony sa ovládaj ú pP.
dálmi, ostatné z manuá
lu, na ktorý sa hrá tPäs
ťou, mallčky l'úk musia 
byt chránené špeciá Inou 
rukavicou - hra vyža
duje mimoriadnu silu. 
Hrad stôl :ie zabudova
ný v kabíne zo si lného 
dreva, aby bol hráč 
chránený od s i Inej vib
rácie zvonov. 

Pokladám ich za jedinú možnosť ako dnes 
získať meno vo svete, i keď výs lédky súťa ží 
nezodpoved ajú vždy skutočnej úrovn i účast
níkov. U klaviristov a huslistov napr. rozho
duje hlavn" prstovtí technika. Dôležitú úlohu 
hrá aj to, mať "niekoho" v porote. Napr iek 
tomu sa však v budúcom roku chcem ešte zú
častniť Fleshovej súťaže v Londý•ne. 

študujete na moskovs.kom konzervatóriu . Christian Funke 
e V r. 196!-l založili 

v Belgicku kultúrny fes
tiva l nazvaný Europalia. 
Poriada 5a každé 2 roky 
v Bruseli a je vždy ur
čený kultúre niekt·or e j 
krajiny. Obsahuje výsta
vy, koncerty, d ivade lné, 
baletné a filmové pred
stavenia, konferencie, 
ako aj výstavy zau jíma 
vých produktov a gas
t ronomických 1,pecialít. 
V tomto roku sa pt'ed
stavuje svojou kult úrou 
Holandsko. 

Vedeli by ste ako zahraničný študent osvetliť 
príčiny prenikavých úspechov sovietskej hus
ľovej a klavírnej š koly'? 

Aké závažnejšie umelecké úlohy vás č.akajú 
v najbližšom čase? 

Podľa mňa už základ spočíva v mimoriad
ne dôkladnej príprave od rane j· mlad(lsti. Aj 
na normálne hudobne· školy je 'taký prísny 
výber žiakov, že uspejú skutočne len na,jz.rej
mejšie talenty. )')alej: študent konzerv>atól."'ia 
môže počuť a vidieť prakticky všetky svetové 
reprodukčné kapacity a jeho profesorom je 
i vynikajúci umelec, takže na každom kr<Jku 
má pred sebou najlepšie vzory a preto i sám 
na sebe pracuje s oveľa väčšou ctiž!ad<Jsťou 
než štud-ent v inej krajine. Navyše podpora 
štátu je v tomto smere neobyča imí . 

Zači.atkom novembL'a odídem na 14 dní na 
Kubu, ale kde a čo budem hrat , ešte neviem. 
V· decembr·! . nahrám so svojou sestrr·OU a ,za 
spr ievod\! • berlínskej Staatskapelle v televlzii 
Ba·Chov dvojk·oncert. , Pre zvyšok s.ezóny mám 1 , 

okrem ďalšieh koncertov v NDR . dojednané· 
ešte zájazdy do Poľska a Švédska. Nahrám 
tiéž· na gramopl·atne Prrokofievov·e sonáty a s , 
r akúskou čembalistkou Ahlgrimovou Händlove 
sonáty. Pot<Om na záver ma ·ešte čakajú absoi
VPllt~ké· skúšky ·na moskovskom konzervatól'iu. 

MIRO SLA V ŠULC 

Sviatoslav Richter poslucháčov zaútočí na . zátarasy poste.~ 
vené na ceste ku šatnia m. Podpisy, pod
pi~y. pod,pisy. Na platne, clo ' pamätnl• 
!wv, na stohy programov. Už chäpem, 
že tento veľký, ale prostý umelec musí 
mat: vôkol seba zdatnú osobnú straz, 
ináč by si ho dav obdivovateľov rozo
qra l na suvenýry. 

( Dokončenie z l. str.) 
prechádza po krajine. Pre to upre dnost
nuje prepravu autom, z predného se
dadla môže sledova ť okoUe podľa chu
t i a vôle. Vlak použlva iba výnimočne, 
,pretože zle znáša ot rasy kolies. .,Nie 
ste unave ný, majstre?" .,Trochu, v ne
delu som totiž !lral v Moskve, v pon
del<>k v Breste, včera v Hadomslm, kde 
všal< nebolo ubytovanie, pretó som ces~ 
toval do Varšavy." .,A po Žiline?" .,V 
sobotu pop<>ludní skúšam v Ríme s or
chestrom Santa Cecilia, ktorý bude diri
govať Riccardo Muti. Z Bratislavy nás 
zajtra popoludní jeden môj znämy od
vezie autom buď do Ríma, a lebo aspoií 
do Viedne ku vlaku!" Zväčša odpovedá 
pani Richterová, vel'mi pl'ijemná dáma, 
sama býva lá s pe vá čka, známa a j z hos
ťovania u nás, Nie však pt·eto, že by 
majster bol taký pyšný, či netpr!stupný. 
Naopak, je viac než sk·romný. priam až 
plachý. Nepotrpí si na lichôtky, ani na 
prehnané obska kovanie. P reto sa vyhý
ba akýmkoľvek oficiálnostlam, čo ho ve
die ku tomu, že pre svoje koncerty 
si vo lí najradšej menšie mestá , kde mi
rnoumelecké tlaky nie s ú t·aké si lné. 
Konečne Ž:ilina ... Pr ekrásna sála Do

mu odborov s kapacitou 550 sedadie l je 
celkom vypredaná, pričom na ďalši e 
stovky sa už neuš lo. ,.A to s me vy
vesili iba dva púta če, uvere jnili not icku 
o Ri chtet'ovom vystúpen!; správu vysie-

lai miestny r ozhlas . .. " Bl!ži sa ôsrna 
hodina. Umelec je však pripravený. Ale 
v narýchlo vytlačenom programe zbadá 
malú chybičku (,program putoval telefo
nicky z Moskvy cez Prahu az do Brati
s lavy ) - t óniny dvoch noktúrn sú za
menené. Prosí oznámiť správne znenie: 
"Sú to známe s kladby, muzikantov by 
to poplietlo.'' Majstre, môžete : začať! 
Schubert - .Sonáta B dur. Pre,) svoju 
dlžku a tónovú prost<Jtu klavlris tami ob
chádzaná s kladba sa v Richterovóm po
dan! zdá byť skôr krátka, jej cudné 
krehkosť odhaľuje takú hlbku vý·razové
ho na,pätlra, že poslucháči takme·r nedý-

. chajú. Prestávka. Po nej Brahms - 2 
technicky efektné ca.prkcia a 2 nálade
vé lnte1·mezzá z Fan<täzif, 10otom Chopin 
2 nokturná. Tento blok tvorí a'kýsi po
mocný môstik k vrcholnému zážitku ve
čera : Debussy - l . časť Obrazov. Tu 
sa už z interpret a stáva priam geniálny 
ma l iar. ktorý namiesto štete.. čierno
bie lou k lávesnicou čarf netušené vízie 
prírodných krás a duchovných hodnôt. 
Každý najmenší záchvev Debusbyho hud 
by sa premieta v jeho rukách, v le sku 
jeho očú, na tvári. Jedine t:ný, neopako
va teľný umeleck ý zážitok, oplatl s-a za 
ním isť stovky kilometrov! 

Fr enetická búrka potlesku. Prídavky. 
Ume !ec vydal zo seba všetko, čo v ňom 
b· lo. Publikum pochopi a rozchádza sa 
Roz~hádza? Stovka prevažne mladých 

Naša Simca so' sovietskyll)·i hosťan)i , 
mieri . ku Bratislave. Slab"O pqpŕch H, je 
nevľúdne, celý kra:j obostiera ľahký zá
voj hmly . .,Pán Richter, musíte k nám 

. prísť až bude pekne, azda v le te do 
Trenčianskych Teplíc, alebo do Piešt:an.'~ 
.,V Piešťanoch som už vystupoval, v · 
Tepliciach dokonca dvakrát, posledný 
raz tam však bolo, žiaľ. iba zo 30 po
slucháčov. U vás je tol'ko krásnych 
miest, kde som ešte vôbec nehral, na
príklad Banská Bystrica." Hichter má 
vyn ika júcu pamä ť. dosť podrobnP si spo
mína na koncerty v Tatranskej Lom
nici, v Nitre, v Spišskej Novej Vsi, v 
Lučen~i. na prvý koncert ,pred ll rok
mi ·v Žil:i ne (dostal vraj vtedy nádherný 
koberec, kt<Jrý mu vis! doma na stene) . 
O Bratislave sa nezmieňuje, zrejme na 
našu me tropolu nemá najlepšie spo
mienky. 

Lúeime sa. Znovu s·om si IPOtv~·dil , že 
všetko , čo sa o t omto vynikajúcom so
vietskom klavlristovi rozpráva v ku loá
roch, je iba znôška umelých legiend, 
snaha malých ľudkov prikrášliť si všed
ný život. Do videnia Sviatoslav Richter 
opäť na Slovensku. čo najskôr ' 

MIROSLAV ŠULC 

kasina zo ZSSR, k to rý vychádza zo š týlu Omette Co- ' 
Iemana. ú speš ne dopadlo i ďalšie medzinárodné podu
jatie, a to ,.dielňa f laut istov", v ktorej vystúpili Bob 
Downes z Anglicka, Jii:'í Stivín a Jirí Vá lek a po ľský 
hus lista Michal Urbaniak a ry tmická sekcia. Divácky 
úspech za:mamena la i programová synt éza rocku a big 
bandového jazzu v podaní Jazzového orche~tL·a česko
slovenského ro·zhlasu (dirigent Kamil Há la) a skupiny 
Modrý efekt. Z profes ionálneho hľaclisl.ca bol v,ýkon 
oboch zložiek impozantný, ale z aspektu výrazu s a pro
dukcia dostala do ~olohy väčšiny vopred nap lá·novan.ých 
syntéz a nevznikol spontánny a celistvý ume lecký pro
dukt . 

Dizzy Gillespie ( USA) V. N. Cekasin (ZSSR ) Snlmky: J . Dezort 

K ,pozi t!vam rozhodne mô7.eme pripočítať dobrú pre
zentáciu československého jazzu. Po rokoch stagnácie 
tohoročn,ý festi val dokumentova l badateľný kvalit~ t í v
ny vzos tup. P lat! to najmä o oblasti mode rné ho jazzu, 
kde s me donedávna pociťovali urč i té zaostávanie za ak
tuálnymi tendenciami Jii'l Stivln je už v súčasnosti 
sólis tom európskeho fo rmátu, čo dokázal i v konfron
tácii s výherným Ang l ičanom Downesom. Zaslúžené 
ováci.e zis ka! tiež Jazz Q, Martina Kratochvila (.avant
gardný jazz s dielčimi prvkami rock music). I u hu
dobn!kov, ktor! už viac t'<Jkov patria k protagonistom 
československej jazzovej scény, môžeme zaz.n amenať oo
zitlvny vývoj_ Výbome sa na fest·ivale uviedlo trlo Ru
dolfa Daška a tiež S + HQ Karla Velebného príjemne 
pr ekvaoilo. Kv.alit u, ktorá sa stala už konštantou. zna
mená Traditional Jazz Studio; s touto skupinou hosť<J· 
val sláV'ny anglický klavirista George Webb. T·aklsto 
konštantne silnou stránkou československého jazzu je 
hra big bandov, t ieto však nedostali tohto roku vý
razne jšie možnosti uplat nenia: JOCR vystúpil už na 
spomlnanom koncerte s Modrým efektom a Orchester 
Gustáva Broma účinkova l mimo rámca koncertov na 
výstave Pokrokové t radície českého ja:r.zu. 

s medzinárodným obsrader).lm - Cosa Nostra, ktoré ve
die hola nds ký klavirista Jack van Poll, prezentuje svoj
ské ~oňatf.e pop jazzu. 

V Lucerne sme mali možnosť sledovať ni ekoľko vy
stúpení, ktoré vznikl! priamo z pr!ležitosti festiva lu a 
názorne dokument·ovali j eho podnecujúci vplyv na do
má cu scénu i n a medzinárodné d ianie. Najambicióznej-

šlm projektom bola súťa~ mladých jazzových sólistov 
zo soc iatís t ických kra jin, do ktorej sa prlhlásiJ.o 58 hu
dobníkov z pi.atich štátov. Odbonná porota určila s ied
mich laureátov a \'l'alšlm siedmim priznala zvláštne 
uznanie. Štyria z laureátov sa zišli na f€'s tivale, kde 
ich sprevádza lo trio Rudolfa Daška. Za najväčš! objav 
súťaže môžeme považovať alt saxofónistu Vladimíra če-

Nepr l.iemným faktom t ostáva absencia slove nskeJ 
úč.asti ; už druhý rok nevystúpila na tomto podujat! a·ni 



Obrazom o hudbe 
Pri príleži.tosti 60. narodellírt httdobného skladateľa 
TeodOTCf·- ~eba-.Mc:rtit"tSkého .(na ob/'. u.prcwo) odo
vzdal ]Ubtlantovr pozdravný list OV ZSS j eho pred
seda dr. Oto Ferenczy (vľavo). 

Premiéra SĽUK-u, ktor á bola 28. októbra t.r., stála 
v strede pozorru;stt ~irokého publika a odborníkov. 
Clánok o novom programe stlboru prinesieme v bu· 
dríc:om čísle - zatiaľ aspoň obrazové pripomenutie 
si mekoľkých čísel: Per iniarky - svadobná scéna 
na hudbu B. Urbanca a v choreografii M. 'ľapáka. 

MaCovani zbójníci - hudba T. Andrašovan, choreo· 
grafia - J. Kubánka. Sn!mky: čSTK 

e Medzinárodná s·kla
dateľs.ká súťaž Gaudeamus 
1972 bude od 8. do 15. 
se.ptembra 1972 v Holand
sku. Vypi.sali ju pre zbo
ry, komornú, orchestrálnu 

1 a elektronickú hudbu. Mô
žu sa jej zúčastniť skla
do!l'telia narodení po l. l. 
193G. Uzávierka je 31. l. 
1972. 

e Mesto Vers·ailles vy
pisuje na máj 1972 medzi
nárocMú klavírn.u súťaž G. 
Cziffru. 

e Súťaž kráľovnej Alž
bety - organizova-nú kaž
doročne v Belgicku - pre 
r. 1972 určili klav!rnemu 
odboru. Vyraďovacie kolá 
začnú 8. mája 1972. 

jedna formácia zo Slovenska. Pritom i pr-i skromnej 
jazzovej aktivite nemožno povedať, že by niektoré slo
venské súbory neboli pre festiva l prínosom: o. í. mám 
n a my-sli niekt<Jré zo súborov tradičného .iazzu (Revi
val Jaz z Band, New Tradi tional Club), alebo tiež nie
ktoré zo slovenských rockových skupin by určite privl
tali možnost syntézy smerom k jazzu (Collegium mu
sicum, Gattch). Ide s-kôr o to, že zo Slovenska bolo 
malé úsilie p,resadiť vlastné súbory a usporiadateľom 
ten to nedostatok priebojnosti zrejme nevadi l 

Jazzovi giganti 

Z množstva viac-menej zau jímavej hudby lén jedno 
festivalové vystúpenie malo vrcholnú, vo wojom žánri 
neprekonateľnú atrakt!vnosť. Ide o skup.inu The Glants 
of Jazz, v ktorej hra jú klasici moderného jazzu: Dlzzy 
Gillesple, Sonny Stitt, Thelonius Monk, Kal Wlnding, 
Al McKibbon a Art Blakey. Täto formácia bolll. zosta
vená p1·e európsky zájazd, ale z každého aspektu tvori 
;jednoliaty celok. Jednotliv! hudobnlci dosiahli štýlo
tvorný význam v prvej časti 40. rokov a tiež terajši 
r epertoár skupiny tvoria pôvodné skladby z obdobia 
kulminácie bopove j éry. Pre staršieho jazzofila počuť 
t.kladby Round Midnight, alebo Night in Tunisia v po
dani ich autorov znamená zážitak, ktorý o stane roky 
v živej pamäti. Pritom však za najväčši klad ich vy
st úpen;a považu jem skutočnosť, že i tí mladí návštev
níci koncertu, ktorf sa začínajú s jazzom oboznamovať, 
mali možnosť dostať sa do kontaktu s vrcholnými hod
notami autelllt íckého bopu a tak získať pojem o pri
márnych hodnotách moderného jazzu. Pop~·! podnecova
nl domácej jazzovej scény a nadväzovan! medzinárod
ných kontaktov, práve sprlstupňovanie vykrlštalizova
ných špičkových javov svetového ;azzu by i v budúc
nosti malo ostať hlavnou úlohou fest iv~lu. 

IGOR WASSERBERGER 

AVRO 197~1 
Výstava vša~~ nedostatočne informovala o súčasnom 

stave gramafónových platní vo svete. Okrem ezpozfeie 
Supraphonu, Pantonu a úzkeho výberu platní hifi k lu· 
bu tu nebola žiadna ďalšia f irma, ktorá by určila a} pre 
11ašich výrobcov pružnejšiu výrobu. Ziať, ttebolo t rt za· 
stúpené ani slovenské vydavateľstvo Opus. 

Medzinárodná vý stava AVRO 1971 bola v Prahe 15. až 
24. októbra t. r. Nie je to po prvý raz, že sa Praha 
stala miestom, kde sa stístredila elita svetouej hifi tech
niky. Tak isto to bolo i tohto roku, Tcedy firmy zo so
cialistických aj kapitalistických štátov ukázali. že zvu 
ková technika 11a stále zdokonaľuje. 

Mnoho výrobcov magnetofónov sa dttes or ientuje tuz 
výrobu kazetových magnetofónov. Zaslúžený záujem bol 
preto pri stánku firmy AGFA. lctórá okrem tradičných 
kaziet na 60 a 90 minút vystavovala aj nový typ na 
trvanie nahrávky 120 minút ( v prvej polovici budú
ceho roku by mali byt tieto zlepšené t ypy a] v našich 
predajniach, ako povedali informátori tohto oddelenia). 
Novinkou boli t magnetofónové pásky, pochr6movarzé 
chromdioxydovým pigmentom a ZttšľaciJtené telúrom. 
Tieto pásky majú ZepUu kvalitu. V oddelertl Suprapho.., 
nu boli návštevníci taktiež svedkami výrob11 tjašich 
ozvučných kaziet. 

Pochopi t etne sa, ako obyčajne, hlavný záuj em 11áv
.~tevníkov sastreďoval na uýstavné stánky fir iem SONY, 
GRUNDIG, PHILIPS a niekoľkých ďalSích . I ch výr obky 
patria už tradične medzi to najlep~ie, čo u hifi tech· 
nike bolo vyr obené. Zatiaľ čo, zdá sa, výroba r ozhlaso · 
vých prijímačov a gramofónov nezaznamenáva u týchto 
firiem prílišný pokrok, výroba magnetofónov dostáva 
z roka na rok čoraz rozmanitejšiu podobu. A t ak' moho! 
návštevník tla výstave vidief n ielen tranzistoro llé mag· 
netofóny veíkosti malých tranzistorových rádií , ale na
opak aj tech•ticky e.rkluzívne oeľké izbové magnetofóny, 
ktoré okrem vynikajúcej vernosti zvuku ( stereof ónia je 
samozrejmá!) ma j tí t Pedoceniteľné techotick'é možnosti 

mixáží. 

Súčasťou tohoročného AVRA bola aj rozstaltla e.rpo-· 
zícia televízneJ techniky. t echniky audio-vizuálnej. bóla 
inštalované špeciálne televízne štúdio, ktoré bolo počas 
celej výstavby v prev{zdzke, a ďalšie zaujímavosti. Ko .. 
nečne už samotný fakt, že sa tu okrem Ceskosloven-1 
.~ka, Poľska a ZSSR zúčastnili firmy z Rakúska, NSR, 
Svajčiar.~ka, USA, Dánska a Japonska v celkovom počte 
cez 100, môže byr faktom dostatočne výrečným. Pocho· 
piteľne aj záujem o výstavu bol veľký. jej bránami 
prešlo viac ako 45 000 návštevníkov. Na buduci rok 
AVRO 1972 usporiadaju v Bratislave a zaznamená ne .. 
pochybne ďalší krok dopredu. 

česl.:oslooenskí urjrobr:ovta tu. mali slcutočne t vrdú 
konkurenciu. A tak i vývojový nový tup hifi Junior, 
ktorý má prísť do predajrtí ešt e do tohoročných Via
noc, znamená len uspokojeme našich fonoamatér ov 
v rámci svet ového trendu. Hif i k l ub vydal tohto roku 
v rámci výs tavy tiei zvláštntt gramoplatiítt "12 na rok", 
zachytávajúcu prehľadne súčasný stav našej pop-music. TÓMAš HEJZLAR 

Koncert družby 
Ako ·vysleuok ces ty rta

šich skladateľov do lkúzie 
a vďaka rozvljajúcim Sd 
družobným s ty kom medzí 
zväzmi sl.ovenský-ch a gru
zínskych skJudateľ·ov , uSKU
točnil sa v rámci Mesia
ca čes·kos lovensko-sovwt
skeho priateľstva v Brati · 
slave a v Trnave (16. a 17. 
novembr<~ ) ko ncert z tv·or
by sovietskych s kladaterov. 
Na bratislavskom koncerte, 
okrem Sostakovičovej zaují
mavej Sonáty pre violončelo 
a klavír, ktorú vynikajúcim 
s pôsobom ~redniesol Daniel 
Šafr an, zazneli ďalej výluč
ne diela gruzi.nskych skla
dateľ•ov, v pod.a.ní gruzín
skych interpľetov. 

Bol to zal,ljimavý a pod
nebný večer, na ktorom sme 
sa mohli zoznámiť s hudob
nou tvor bou sk ladateľov u 
nás · málo známych, resp. 
neznámych. V tomto smere 
urobil spom!naný koncer t 
v·eľmi záslužný kus práce. 

Na ko0ncerte uviedli še sť 
g.ruzlnskych autorov, z kto
rých azda najviac zaujal N. 
Gabunja vlastnou a 
skvelou interpretáciou 
Sooáty pre klavir. Prekrás
ny bas-barytónový hlas o. 
Laperašv!liho sa zaskvel v 
piesňach A. Mačavarianiho, 
A. Nasidzeho a J. Bobochi
dzeho, ktoré bohato čerpa
jú z domáceho ľudového 
umenia. Symp.atlcká M. J aš
viliová (husJ.e) za klavír
neho sprievodu N. Gabunju 
predniesla 6 mlníatúr z ba
letu o'thelo od A. Mačava
rlanlbo. Je to emocionálne 
a koloristlcky bohato zdo
bená hudba, rozvljajúca 
P.r·okofievov štýl z baletu 
Romeo a Júl·!a. Záverečným 
·čt'slom programu bol ' III. 
koncert pre kiavir a sláči
kový orchester Andreja Me
lltonoviča Balančivadzeho 
(je predsedom Zväzu r~ru
zínskych skla dateľov a bol 
vedúcim del·egácie ). J e to 
melodicky svieža· hudba, 
harmonicky jednoduchá. 
Skladb.a vznikla v roku 1952 
a má inštrukÚv.ny charak
t er. Balančivadz·e, kt-oŕý ' tO·· 
to svoje dielo 'aj' sám pred
viedol za Stprievodu · síäčiko
vého orch~j>t~;a 'Konzervató
ria v Bratislave a za diri
govania J . Prananta, sa vo 
svojej tvorbe veľa venuje 
- ako· !Pedagóg - · aj In
štruktívnej Íl-ter!l túre, Prí
tomné , publikum odmenil" 
sovietskych umelcov . srdeč
ným potlesk'.'lm. -mj-

OPRAVA 

V ankete Myšlienky tých
to dni... (v 21. č. HŽ) v 
odpov.edi zas!. umelca La
dislava Slováka má zaeiatok 
orvej vety správne znieť: 

" .. . Ze budeme môcť -
jednotn! vo voľbách, jed
notn! v práci - nastúpiť 
druhú etHpu naše.1 konsoli
dácie .. • " - R-

JUBILANT 
Známy kultúmy orga.niz~tór, ,publicis

ta a kr itik dr. Michal Palovčík sa d-ožil 
päťdesiatin. Po štúdiách 1-ludobnej vedy 
a estetiky na FF UK (dizertačná práca 
- Fyziologick-o-technické problémy spe
vu v chronologickom výv·ine opery -
1951) nastúpil do rozhlasu, ktorý, ako 
mnohým iným, mu bol dobrou školou v 
poznávani širokej hudobnej li teratúry. 
V roku 1958 prešie l do vtedajšej Kon
certnej a divadelnej kancelárie, dneš
ného Slovkoncet·tu, kde sa vypracoval 
na funkciu vedúc.eho dramaturga. Tomu
to " rušnému podniku" zostal verný až 
do r . 1971. Medzitým napísal na objed
návku Matice slovenskej brožúru Hla
sová výchova v súboroch Ľ.UT (1954), 
ktorej potrebnosť sa skoro ukázala a 
preložili ju i do maďarčiny. Potom ho 
na niekoľko r olrov zaujala osobnosť a 
d ielQ frica Kafendu, kto.rému venoval 
samostatnú monográfiu (vydalo Vydava
teľstvo krásnej literatú-ry). Opäť sa vra
cal k problematike spevu (sám je totiž 
i absolventom spevu na bratislavskom 
Konzervatóriu) a spolu s prof. I. Godi
nom vydáva v r. 1957 v Štátnom hu
dobnom vydavateľstve Hlasovú výchovu. 
Godin sa stáva na niekoľko rokov jeho 
najbližším odborným spolupracov.nikom 
a vydávajú spolu ešte Pr!ručku techni
ky hovoreného slova. Prácu na väčšieh 

TON DE LEEUW: 

Tradície 
a súčastnosť 

(Doko11čenie z 3. str. ) 

Teda to, co nám chýba, nte sťi natof
ko ani informácie. Skôr adekvátna vý
chova na strávenie informácii. 

Inými slovami povedané: 

Tvárou v tvár pluralite tradícií, sa 
súčaSt10Sť dopustila chyby vo výclio:ve! 

*** 
Na každom króku narážame na ne

predvidané (a iné) prekážky, často mi
moh udobného dosahu. To ma priviedlo 
k myšlienke, ž.e nedorozumenia v ob
lasti tradičnej hudby tkvejú v mimohu
dobn.ých prlčinách. 

Nie je to nedostatok vnútornej vitali
ty, skôr neprispôsobenie sa hudobnikov 
a hudl)bného života k soclolo!Jickym 
zmenám, ktoré prišli pritiš , rýchlo. 

publikáciách IPretkäv.a destatkami vý• 
chovných koncertov, na ktorých často 
vystupuje a•ko komentátor .a tiež desiat
kami odbOrných článkov a lokálnych 
prednášok. S týmito skúsenosťami začí
na pracovať na rnónografH o štefanovi 
Némethovi-šamorl:nskom, ktorO v r. 1967 
i konč! a ktorá mu narástla n•a úcty
hod•ných 300 strán. Súčasne rozpraco
váva monografiu o nár. umelcovi dr. Jan• 
kov! Blahovi, ktorého prácu už predtým 
systematicky sledoval a nie raz sa k 
nej v tlači vyjadroval. Spevácka techni
k.a a opera ho vábili azda najviac. Táto 
špecializácia napokon vyústila do funk
cie ta;iOmnlka hudobno- dramat ickej sek• 
cie IPl'Í Sloven.skom zväze divadelných 
umelc-ov, ktorú zastáva už viac rokov. 
Na svo.jom novom pracovisku v r.edak• 
cii P.r.avdy pri:niesol novú inictativu do 
rubriky umenia .a kritiky, čo sa napokon 
pr.e javilo najmä P'ri nedáv,.nych Brati• 
s lavských hudobných slävnostiach. 
Dr. Palovčík patri k empi·rikom, kto·ri 
s tále sledujú, čo náš kultúrny . život-~ . 

potrebuje a kto.ri s t)Ozoruhod:nou ,:>o,. 
hotovosťou vedia raz zaskočiť tu, ino• 
kedy tam, ale vždy ·v prospech veci, 
Veľa !niciat!vy iste venoval svojmu bý• 
v.atému pracovisku, veď len v rokoch, 
kedy tam pracoval ako jede·n z vedOc·ich 
pracovnikov, uskutočnili sa na Sloven• 
sku tis!ce koncertov, v ktorých od:mleli 
ml_'lohé novinky, predstavovali sa nové 
gene rácie inter.ptrétov a pod. z. N. 

Vtom spočí ·va pra vá pr1či n a 

lP r o b l é mu. Západná hudba je tiež 
'ohrozená mimohudobnými nebezpečen

stv·ami, ktoré sú dokonca čiastočne ana ... 
logické. To však nie je téma p-re dnešnú 
diskusiu. Treba však uznať, že hôci nie 
;je hudba medzinárodnou rečou - ne
béZipečenstvá, ktoré ju ohrozujú, si'J 
rovnaké ' na celom svete. -Namiesto to .. 
ho, aby Zäpad teda oponova l iným kra
jinám, bolo by úcelnejšle, keby sa určili 
spoločné ·východiská na spolupr.ácu. 

A hoci som na tomto mieste ~ mnó .. 
hýéh bodoch vyjadril svoju rezerv.ova ... 
nosť a neistotu pred komple}(nosťóu rié
šénia po;tqm' "súčasnosť", dovol'te mi v 
,záv.ére ~Ih-ovoru vyjadriť a.i optimizmus 
a vieru v dynamizmus ľudskej akvitivi ty 
a tradície - ako javu súčasného . V 
tomto smere niet: pľeľušenia, .le iba 
kontinuita. 
Zastupovať Západ, zname~á - zastu

povať množstvo koncepcii. No napriek 
tomu možl)o ,pozorovaf vzrasta júcu po
zornosť voči hudb~ umiestnenej do so

.ciálneho . kontextu. A práve 'tu · - v 
lmmpllkovane.i oblasti - sa stretávame 
·n.a Internacionálnom poll. To považujem 
za najpózitfvnejšie. 
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ly, merala ll cólov! Neskôr I. S. hovori. " B o l t o 
príjemný poc it. S ot v a s om vystr el ru
k u n a i n je k c i u, k e ď m l p o v e d a l i, ž e o p e
r á c l a s a s k ·o n č i l a." 

3. m ája. Rá-no sme sa dozve deli, že v druheJ žile sa 
našla ďalšia zrazenina a ešte dnes treba urobiť novú 
embolekt ómiu, zároveň a.i ľavú lumbarnú sympatektó
niu, aby sa priepustnosť všetkých te pien čo najviac 
rozšírila. Alternatívou os tala iba amput äcia, čo by 
však pacient pravdetpodobne nepreži l. Môže však os,em
desiaťsedemročný človek, ktorý je dlhou chorobou už 
značne oslabený, prežiť väčši chirurgický zákmk d ruhý 
raz za dvadsaťštyri hodin? 
čakám celý večer na chodbe pred operačnou sálou. 

Asi ok-olo ll. hod. ma pustia do izby, kde lež! aj I. S. 
s dvoma ďalšími pacientmi. l. S. má celkom Jasnú hla
'VU, dobr ú náladu a je zhovorčivý. Keď mu poviem, že 
V. (jeho žena Viera) by ho už vel'mi rada videla, pýta 
sa: "P r e č o ? č o j e .i e j ? " 

rej bo l za posledné tr! týždne. Predovšetkým sa opät 
ozval jeho nezdolateľný démon . .,Chcem z a se p r a
co v a ť," hovorí, .,a k n e m ô ž e m p r a c o v a ť, 
chc ·e m z om ri e ť." Na jeho žiadosť ho umiestľíujeme · 
medzi vankúšmi a zababúšeného do ,p rikrývok tak, aby 
mohol písať na akomsi stollku, ktorého výška sa dá 
nastaviť podľa potreby. Takto, s nohami podop.retými 
vankúšmi transkribuje Bacha. Pr.ed sebou - n a stojane 
má vytlačený exemplár Bacha, z k torého prepisuje -
vyzerá ako stred·oveký mních, o,pis ujúci nejaký rukopis, 
azda ako Hieronym pri prekla de biblie. 

Za dvadsať mmút ho prenäšame späť do postele, 
v ;jeho očiach žiari ' iskrička dô\llery. Za chvíľu sa však 
chce za~e posadiť, opäť ho mus íme preniesť k stolíku, 
celkom štyrikrát do večera. Chce, pravda, počúvať aj 
hudbu. Svoju vlastnú len vtedy, .,k e ď n em á te n i č 
iné". Polo žím mu jeho Fanfáru p re dve trúbky, čo 
vyvoláva koment ár : .,Nem á m n i č prot i to m u
to". Vypočujeme si aj Mendelssohnovo Okteto, Schu
m annovo prvé sláčikové kvarteto, Beethovenova Var iá
cie c mol a Serenádu op. 8, ako a j Mes.siaenovu skladbu 
Cinq Reohants. Sleduje všetko veľmi pozom e - bez 
toho, že by pre javil radosť, alebo ž iaľ, výnimkou je 
iba Mendelssohn (radosť). 

Igór Strai;inski j v rozhovore s Rober tom Craftom. 

12. mája. I. S. presťahovali z malej nemocni čnej izbič
ky do p riestornej m iestnosti. ktorá je zrejme rezer
vovaná pre prominentných pacie ntov, má výhľad na 
veľkú slnečnú terasu psychiatricke j k liniky . Teraz je 
schopný počúvať hudbu a už to ve l'mi caka Prehrávam 
mu ziiznam Händlovej Theodot:ý, keďže sa domnievam, 
že ho to nemôže príliš vzrugiť. Po určitom čase povie : 
"J e t o ve ľ m i kr á s n e a n.u d n é . P r i ·l··i š v e
l' a s k l a d i e b i a k o n č i p r i d l h ·o p o k o n c i." 
Potom spí. Keď ·sa zobudí, je veľ-mi uzavretý, nechce 
sa vôbec rozprávať a zahrúži sa do ~voji.ch myšlienok. 
Nechce jesť nič - len malý kus kavi'áru, aj t.o ·zrejme 
pre dávku whisky, ktorú má ~~voľenú k . j edlu. Svoje 
whisky totiž zh lt ne s cel kom neprimeraným elánom -
v porovnaní s nepatrn,ým h ltom pevnej potravy. Je 
doslova kosť a koža. Na stehnách mu visí koža ako 
kusy bielizne a jeho zafirový · peč~tný · prsteň, · ktorý 
má preňho zvláštny význam, sa kotúl'a dola z prsta. 
Papuče mu t reba pl'iviazať na nobu aku. pl'! letné to pán
ky. Naproti tomu nebezpečenstvo . i nf dr k t u .pominulo, 
karbunkulový o.puch sa zmenšil, vracia sa mu cit do 
lýtka. Vel'mi pekne sa mu hoja jazvy po operácii. 

Jeho lôžko ko liše ako loď na morských vlnách. Me
dzi množstvom vankúšov a prikrývok je tenký chrbát 
predsa len mimoriadne citlivý a I. S. má bolesti pri 
najmenšom tlaku. Jeho polohu treba zmeniť každých 
pá r mihút. Raz za hod inu sa musi ľavá noha úplne 
vystrieť, ináč ju drží kŕčovito zohnutú. 'ľažká si na to, 
že ho "v ·š ad e bo l l", ale pravdepodobne najviac ho 
trá pi a uráža nedostatočná nápaditosť jeho ošetrovate
liek, ako aj ich s-triedavé rozprávanie - raz ako k de-

Na ;jar tohto roku prel<vapila ·celý kult úrny svet sprá
va o úmrtí .1edneho z najväčších zjavov svetovej hudby 
20. storočia - IGO RA STRAVI NSKtHO. l keď sme na 
stnínkach nášho časopisu zaznamenali túto správu u 
myslením, k osobnosti s kladatera, k jeho espritu, rud
skému čaru l stareckým trápeniam, ktoré postihujú rudi 
bez ohľadu na pos tavenie a dosiahnuté úspechy, sa 
vraciame výberom zo zápiskov Robert a Crafta, naj 
bližšieho spol4pracovníka I. Stravinského. Materiál p re
beráme v skráttmej podobe z časopisu The New York 
Review of Books. 

*** 

dovi, raz ako k dojčaťu. . 

1969. New York 2. mája. Po konzul.t ácii s lekármi 
sme dali l. S. ( Igora Stravinského) na po ludn ie p re
viezť do newyorskej nemocnice. Už včera sa stále sťa
žoval na ostré boles t i nad ľavým kolenom. čo zrejme 
naznačovalo, že zrazenina, k torú mu zistih v tejto ob
las ti ori vyšetrení 18. ianuára, vzrást la. 

20. mája. Keď som na polud nie vstúpil do izby, I. S. 
mi pyšne oznámil, že napísal štyri ďalšie t akty svojej 

Má sa stá le lepšie - a je ·to nádhe rné! Prekvapujú
ca scho.pnosť .prekonať slabosti tela a chorobu sa opäť 
plne osvedčili. Prvý r az od 3. mája má normálnu teplo
tu. V návale zlosti t ak prudko pohyboval rukami ako 
keď dirigoval ol'chester. Táto scéna pohla jeho ošetro
vateľku k poznámke: ,.Zrej m e vás 1\)á nboh ešte 
n ec h ce, mae s ť r o". I. S. nechce jesť. Nepomáha .fú 
ani naše argumenty, že iba keď bude :poriadne jesť, bu
de dosť s ilný na to, aby opäť zasadol za piano - čo, 
ako vrav!, je jeho jedinou túžbou. 

Skutočne sa ukáza lo, že stehnová ži la je ce lkom za
pchatá a krvný obeh v susedných vénách · ;'c!' ťak · ne
bezpe'čne znfžený, že bude treba urobiť chirurgi cký 
zákrok, le n čo sa pac ient. stačí pripraviť. V súvislosti 
s tým bolo potrebné, aby I. S. podpísal reverz, že SQ 
zákrokom !>úh lasl, k čomu pozna menal: ,.J e to. a k o
b y č lov e k podpisa! vlas t ný ro z sudok 
sm r t i." Zákrok trval od 7. do 10. hod. večer. Krvna 
zrazenina, ktorú sa poda-r ilo odstrániť katetr izáciou ži-

· Fúgy b mol. Bol veľmi čulý , no popoludní mu zrazu 
vystúpila t eplota na 39". Po operácii bola jeho nor 
má lna tepl·ota 38,2° a bolo podozrenie, že dos tal tzv. 
n emocničnú infekciu . J eho kaše! obsahu,1 e trochu viac 
krvi a dych sa zrýchlil na 44. Ihneď tlo zrč ntgeno vali 
a uro bi li bakteriá lne skúšky, ale bez ohľadu na možnú 
diagnózu je isté, že to nľe ' je zápal' pľúc;· ktorého sme 
sa všetci báli -:-- všetci. to znamená aj lP-kári .a ošetro
vateľky. ktor! a ním ľu dsky spoluclt ili. (Neskôr sme sa 
dozvede li, že to bol predsa len zápal pľúc ). Ost al som 
v nemocnici do po!noc'i. Po tom mi ošett·ovatel'ka každú 
hodinu hlásila výkyvy teploty. 

25. mája: Zdravotný stav l. S. sa podstat ne zlepšil 
a pacient očividne prekonal nebezpečnú situáoiu, v kto-

Hladovku I. S. možno oveľa ťažš ie prerušiť, ako jeho 
mlčanlivosť. Fak ticky sa ťažko zdrž! toho, aby nám na
pomohol s.Jovom, kt•oré niekomu z nás pri bežnom be 
sedovani nenapadá, a.i keď ani neočakávame, že náš 
rozhovot· sledu je. Neodpúšťa si, aby neus tále neopra
voval moju francúzštinu , na čo má dosť príležitostí, 

· tebó n·ajmä v súvislosti s j eho zdravot ným stavom 
často sa vyskytujúce slovo "muscle" (sval ) nedoká
žem - k jeho s pokojnosti - vysloviť . Niekedy vysvet
ľuje niečo a už na pokt·ajl svojich sil zrazu dramatic
ky prestane a mávne rukou, akoby vyjadrova l márnosť 
všetkého. 

(Pokračovanie v budúcom čísle.) 
Preklad: dr. V. Thiebend 

J ÁN KL I MO: 

Robotnícke spevokoly 
na Slovensku tv. 
Ako vyp lýva zo 'správy prednesenej de

legátom zjazdu robotníckych spevo
kolov dna 11. júna 1937 v ľmave, vyko
na li robotnlcke spevokoly v tomto sme
re KUS úctyhodnej práce. Podľa tejto 
správy robotnícke spevokoly od založe
nia Združen ia 4. júna 1931 do 4. júna 
1937 absolvovali l' rámci Združenia ro
botn ickych spevokolov a spolkov: 85 
ko ncertqv vo.·: svo;jic·h ·sídli skách i mi- · 
mo nich, . 88 vy_stpprní , p r i š tátnych a 
nárol)ných nslavách, ~22. vystúpení pri 
stavovských 9 . straníCkych príležitos
ťiach, 27 divade lných predst:aveni', 96 vy'
~túpenl pri rozli<ínýcb spol..očenských 
pri:ložitostiach. Celko m 118 vystúpení! ... 

O. krem uvedených p·r ílež itost! t~·eba 
spomenúť ti ež vystúJ?en ia na. vý,- · 

chovných. koncertoch pre ľudové· a. 
~otredné · školy. [•o roku 1935 sa robot
n4cke '>pevokoly - spolu , s nerobotníc.:. 
kyn;ti s p('lvok<;>hni - zú~astňovali veľmi 
.aktlv.ne najrôzne jš ích akcií a m anifest á
cií zameraných proti nastupujúc~mu fa
'šizmu. ' 
·. p re šfre nie myšl ienky robotníckych 

spevokolov, ako i z dôvodov pr ezen
tácie ich čin nosti usporadúvalo ZRSS 
spoločné, tzv. festiva lové koncer ty. Ta
kýchto vel'kých koncertov usporiadalo 
Združenie v spom!nanom obdobi celkom 
7, v čom sú zahrnuté i dve významné 
vyo;Lúpenia ' ZRSS v Pr ahe v dňoch 7. a 
8. júna 1934 na akciách por iadaných 
Zväzom čsl. ?eveckých spolkú. Vynika
júcim ús pechom sa skončilo i jed iné za
hraničné vystúpen ie Zdr uženia. a to 
účasť na ľestiva le Zväzu maďarských 
robotníckych ~peváckych spolkov v Pé
csi (v tedaJšie Pätikostolie) v dňoch 29. 
a 30. mája 1936. Tu spomedzi 47 ro 
botní<•kych speváckych . ·spolk-ov z rôz
nych krajin obsadil 250-členný zbor 
Združe-nia "prvé miesto. Maďarské novi
ny - robo tnícke i nerobotnícke - veľ-

mi vy~oko ·hodnotili nielen účasť slo
venských robotníckych spevokolov na 
tointo festivale, .ale i vysokú umeleckú 
úroveň nášho ·zboru. . 

Združenie robotníckych spevokolov a 
spolkov v rámci svo jej činnosti vy

víjalo nemalú iniciatívu t iež pr i nadvia
zaní spolupráce s inorečovými r obotn!c
kymi spevokolmi, aby sa tak dosiahla 
rt:alizácia jednotného postupu na spe
váck~!ll · Poli všetkých ·robotníckych spe
vokot'ov na Slovensku. Výs ledkom takej
to spo lu.práce bol napr. ve l'ký koncer t 
v Sloir·e·l'lsko m národnom divadle dňa ll. 
mal'ciľ 1934, kde okrem s lov·enských spe
vok·olov vystúpili bratislavské nemec-ké 
robotnícke spevokoly ECHO- LIEDES
FREII-IEIT a MAGNET-DONAU. Tu mal 
vystilpiť i mad'arský spevokol EGYE
T~RTt;S z Komár na, kt·orý však p.re 
·ochoren ie zborma jstra musel svo ju 
' úč<1,sť odvolať. 

; y en to : rozlet robotníckych spevokol,ov 
· na Slovensku, ktorý dvíhal robotníc

ku uvedomelosť, česť i nadšenie, bol 
· kon com roku 1938 a začiatkom roku 

1939. násil ne prerušený. Priš li časy, k t o
ré .k•ruto zúčtovali s robotniokymi spe
vok?lmi. Slovenský štát, až na dva spe
vokoly, ich zrušil, ich archívy zhabal 
a zámerne ~ničll . Neumlča l však bojovú 
robotnfcku pieseň, ktorá sa odsťahovala 
do s lovensl<ých hôr, a by sa tu uplatnila 
v novom význame v Slovenskom národ 
nom povstani. 

Na záv.er chcel by som aspoň v k rát 
kosti poukázať na význam robotníc

kych spevokolov na Slovensku. Ak chce
me ·_ich . č i nnosť zhodnotiť objekt lvne, 
muslme k veci pristupovať his toricky, to 
znam.ená, treba poznať všetky t!e mož
nosti a podmienky, v ktorých ony exis 
tovali a pôsobili. Nežiadajll1e a nečakaj 
me preto od n.ich viac, než v.zhl'adom na 
dobu a podmienky mohli vykonať. Z uv·e-

Spevokol Vatra z Rače v roku 1937. 

domenia s l t oht o, hla;vný •význam robot
n íckych spevokolov na Slovensku vidím: 
l. v ich politickej činnosti, 2. v kul
túrno-osvetovej a vzdelávacej činno sti. 

Ad l. I keď v dôsledku !POlitických 
rozporov nedospeli robotnlcke s pevoko
ly na vy ložene polit ickú platformu jed
nej strany, VJ1konali kus pozJtív.ne j ~po
lit ickej p ráce v tom, že sa kolektív·ne 
zapája li do robotníck·eho hnutia pro
stredníctvom j ednotného bojového, re
volučného re pertoáru, zostaveného z ro
botnlckych plesní a z borov. Šírením ro
botníckych bojových a revolučných pies
ni na cobotnickych ma nifest áciách a 
iných robotníckych poduj atiach, ak tivi
zovalo a mobilizovalo sa robotníctvo, 
upevňovalo aa jeho pove domie, rástla 
jeho uvedomelosť. Tým sa stali robot
nícke spevoko ly váž·nym pomocník om ro
botníckej triedy v jej boji s buržoáviou 
a s nespravodlivý m sociálnym poriad 
kom. 

Ad 2. Kultúrno-osvetový a vzdelávaci 
význam robotnickych spevokolov spočí
val v tom, že t ieto spevokoly pôsobili 
výchovne medzi masami robotníkov, v 
robot nlckom prostredi, kam umenie do
vtedy nepren iklo. Po.znáva ním a pes to 
van!m ~ l ovenilkei l'udovej piesne, ume
leck.ých skl ad ieb s lovenských a českých 

skladateľov spoznávalo robotnictvo nie-

len pravé hudobné umenie, ale zároveň 
preh lbovalo svoje všestranné vzdelanie. 
Slo..,enským q;o·botnicky.m spevokolom bol 
cud zí štýl činnosti badateľný u nemec
kých a maďarských ne.robotníckych spe
vok·olov, s-počívajúci v por:iadani zábav, 
kaba!ľ·etných večierkov, posedávan ím a 
vy·s:pevovanim ľud·ových piesní pri sto
loch. Tento dobre známy "liedertaflov
ský" štýl činnosti s me v robotníckych 
spevokoloch nepotrebovali: Išlo nám o 
uvedome lú výchovu, uvedom?.:é vl.delá
vanie sa, co sa dosahovalo l«m skutoč
nou u~eckou činnosťou, :1 nie s.pol
káren tm s poriadanhn nezáväzných zá~ 
bav. Uvedomelou výchovnou či nnosťou 
v robO'tnickych spevoko loch sa výrazne 
kultivoval ta.kto nielen umeleck~ d<us 
samotných členov, a le aj ich t:odín a 
robotníctva najb ližšieho okoEa. Poznáva
nim pravého hudobného ume'lia ~ri spie
va_Ji robotn!cke spevokoly podsta tno u 
mlel'ou k oboha covan iu spoločenskť!ho 
t umeleckého života robotníctva tak v 
mies·te pôsobenia ako i vo svojom z<í
ia:.!:dovom okruhu. 

z áv·erom možno pov.edať, že robotn!c
. ke s pevokoly na Slovensku vykona

It počas 'ivo.Je .i neľahkP.i exis t .,ncip kus 
·äislužnej oráce politickej, kul tOrno-
osvetovej, vzde lávacPj ná rodnej a 
\'J.asteneckej. fK·nn.iP.c ) 


